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ПРЕДИСЛОВІЕ. 

Въ основаніе Латинско-Русскаго Словаря, въ первомъ его 
изданіи, я положилъ ЬаІеіпізсЬі-сіеиІзсІіез ЗсЬиІ^біѣегЪисЬ хи 
Тегепілиз, Сісего, Саезаг, 5а11из*іи$, Сот. Ыероз, Ьіѵіиз, Ѵеі- 

Іеіиз, Тасііиз, Сигііиз, Іиз1:іпиз, Еиігоріиз, 0)иіпШіапі ПЬ. X, 

Ѵегдіііиз, Ногаііиз, Оѵісііиз, РИаейгиз ЪегѵЪеііеі ѵоп Эг. К. 

Е. Сеогдез. Ьеіргід, 1883. Изъ этой книги я позаимствовалъ 
весь матеріалъ, систему изложенія и классификацію значеній. 

Духъ русскаго языка потребовалъ немногихъ и незначи¬ 

тельныхъ уклоненій отъ классификаціи, выработанной Геор- 

гесомъ; а потребности русской школы заставили меня внести 
въ словарь больше цитатъ и дать гораздо больше переводовъ 
фразъ, чѣмъ это сдѣлано у Георгеса. 

Второе, стереотипное, изданіе отличается отъ перваго тѣмъ, 
что въ немъ совершенно устранены слова и цитаты изъ произ¬ 

веденій авторовъ, не читаемыхъ въ среднихъ учебныхъ заведе¬ 

ніяхъ. Такимъ образомъ это изданіе заключаетъ въ себѣ лекси¬ 

ческій матеріалъ произведеній Цицерона, Цезаря, Саллюстія, 

К. Непота, Ливія, Вергилія, Горація и Овидія, при чемъ 
число цитатъ и ихъ переводовъ изъ произведеній, читаемыхъ 
въ средней школѣ, увеличено, а цитаты изъ произведеній, не 
читаемыхъ въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ, удержаны ис¬ 

ключительно въ тѣхъ случаяхъ, когда это вызывалось науч¬ 

ными соображеніями. 

Система изложенія оставлена прежняя; классификація зна¬ 

ченій подверглась незначительному измѣненію въ зависимости 
отъ сокращенія матеріала; редакціонныхъ измѣненій очень мало. 

Седьмое изданіе исправлено по указаніямъ рецензентовъ. 



VI 

УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ И СОКРАЩЕНІЯ. 

Заключенныя въ скобки ( ) формы регГесІ’а и зпріп’а не могутъ быть до* 

казаны. 

Звѣздочка * указываетъ, что отмѣченное слово встрѣчается одинъ только 
разъ у одного изъ означенныхъ въ предисловіи латинскихъ авторовъ. 

Крестъ (*(•) отмѣчаетъ принадлежность слова или выраженія поэтическому 
языку. 

Существительныя четвертаго склоненія на из, встрѣчающіяся только въ тво¬ 

рительномъ падежѣ, имѣютъ при себѣ а. 

теіоп. = метонимія, 

об. = обыкновенно. 

РАф’. = причастіе, ставшее прилагательнымъ. 

пер. = переносно. 
послѣ-авг. = послѣ Октавіана. 

прегн. = прегнантно. 
прот. = противоположеніе, противоположность, 
соб. = собственно. 
сомн. = сомнительное слово или форма, 

тк. = также или такъ же. 
і. і. = іегтіпиз іесЪпісиз, техническое выраженіе. 

ѵегЬ. = синонимическія слова, употребленныя въ грамматическом связп. 

2С = и т. д., тк. =и проч. 

Москва, 26 іюня 1899 г. 

ЧЗЕ2- 



А 
1. А, а, первая буква латинскаго ал¬ 

фавита* — А. какъ сокращеніе ==» Аиіиз 
и Аппиз; А. И. С. = аппо игЪіз сопбі- 
іае; но а. и. с. = аЪ игЬе сопбііа; тк. = 
аЪбісо (отвергаю, законопроектъ въ рим¬ 
скихъ народныхъ собраніяхъ); тк. = аЪ- 
зоіѵо (оправдываю, о судьѣ). 

2. а, аЬ, аЪз, ргаер. с. аЫ., отъ (прот. 
аб, къ), I) въ пространствѣ, для означе¬ 
нія: А) движенія, 1) изъ окрестностей 
чего-н. = отъ, изъ-подъ, изъ окрестно¬ 
стей, ^иеIпа(1то(^ит аЬ Оег^оѵіа бізсе- 
бегеі;. — 2) откуда-н., а) отъ, а<і сагсегез 
а саісе геѵосагі, возвратиться отъ конца 
къ началу (=снова начать жизнь).— 
Ь) і^ие аЬ = отъ самого (самой и пр.), 
ріаизиз і^ие а Сарііоііо ехсііаіиз. — 
В) направленія, а) для означенія стороны, 
съ (на) которой что-н. дѣлается, нахо¬ 
дится, лежитъ !С=ОТЪ, съ, со стороны *, 
часто = у, въ, на, на сторонѣ, Іеѵііег а 
зшшпо іпйехиш, вверху: аЬ Зедиапіз, 
на той сторонѣ, гдѣ живутъ с.: а рогіа, 
у воротъ: а бехіго согпи, на правомъ 
крылѣ, — а іаіеге, съ Фланга (на флан¬ 
гѣ): а ігопіе, съ фронта, спереди: а 
іег§о, сзади: а поѵіззішо а^тіпе, въ 
арьергардѣ: а шесііо соііе, посреди 
холма: аЬ ІаЬгіз, на краяхъ. — Ь) при 
понятіи „висѣть* и т. п., а риррі геіі- 
§аіиз, привязанный къ к.— С) разстоя¬ 
нія, 1) отъ извѣстнаго пункта, отъ, при 
глаголахъ: аЬеззе, бізіаге к, при ргосиі, 
Іоп^е, ргоре; въ соединеніи съ аЫ. теп- 
зигае, при обозначеніи именемъ числи¬ 
тельнымъ разстоянія, но безъ обозначенія 
исходной его точки, а шіІіЬиз раззишп 
биоЬиз, на разстояніи двухъ тысячъ фу¬ 
товъ; пер., при понятіяхъ различія, от¬ 
личія, при біііегге, бізсгераге аЪ а^о; 
отс. диапішп тиіаіиз аЬ іііо Несіоге, 
какъ онъ сталъ не похожъ на того Г. (ф); 
отс. поп или Ъаіиі аЪ ге еззе (бисеге и 
др.), относиться къ дѣлу, быть цѣле¬ 
сообразнымъ, полезнымъ, выгоднымъ. — 
2) отъ кого-н. по числу, положенію, 
силѣ = послѣ, аііег аЬ Шо, первый послѣ 

него (ф). — И) пер.: А) во времени, для 
обозначенія момента времени, съ кото¬ 
раго что-н. начинается, при чемъ 1) не 
обращается вниманія на продолжитель¬ 
ность дѣйствія = вслѣдъ за, тотчасъ по¬ 
слѣ, аЬ Ъас сопііопе Іе^аіі тіззі зипі. — 
2) обращается вниманіе на продолжи¬ 
тельность дѣйствія, отъ, съ, начиная съ 
(напр. а риего или ариегіз съ дѣтства: 
аЬ игЬе сопсШа, отъ основанія Рима). — 
В) въ другихъ отношеніяхъ для означенія 
1) виновника или дѣйствующей причины, 
при ѵегЬа разз. или ѵегЬа іпігапз. (асііѵ. 
или бероп.) съ страдат. значеніемъ (по- 
русски такое аЪ с. аЫ. обыкновенно 
переводится творительнымъ падежомъ), 
гергеЬепсІі аЪ а^о:аЪ аЦо іпіегіге: іб 
зе а Саііісіз агшіз со^поѵіззе, заклю¬ 
чили по галльскому оружію. — 2) проис¬ 
хожденія, а) вооб.: а) при ѵегЬ., особ, 
огіог, пазсог (напр. іа Гасіпиз паіит а 
сирібііаіе).— р) при зиЬзі., биісез а 
іопііЬиз ипбае, изъ источниковъ (ф; но 
іопііит ипбае, вода въ источникахъ).— 
b) для означенія этимологическаго про¬ 
исхожденія слова, арреііаіит еззе или 
потеп іпѵепіззе аЬ аі^о, получить свое 
названіе отъ :с, быть названу по к. — 
c) , для означенія побудительной при¬ 
чины == отъ, изъ, вслѣдствіе, аЪ обіо, 
аЬ іга. — 3) при понятіи освобожденія; 
отс. тк. при глаголахъ защиты, беіеп- 
беге аЬ аіяо, защищать отъ (противъ) 
кого. — 4) при понятіяхъ всякаго рода, 
которыя ближе опредѣляются или огра¬ 
ничиваются, въ отношеніи къ, относи¬ 
тельно. касательно, Гігшиз аЪ е^ші;аіи, 
сильный конницею: рагаіиз аЬ ошпі ге, 
снабженный всѣмъ нужнымъ. — 5) для 
обозначенія цѣлаго при его части, ишіз 
или поппиііі аЬ поѵіззішіз. 

аЬасиз, і, ш. (а/ЗаѢ) столикъ или сто¬ 
ловая доска; особ, поставецъ для драго¬ 
цѣнной посѵды. 

аЪаІІёпо, аѵі, аіит, аге, I) соб. отчу* 
ждать, передавать другому, отказы¬ 
ваться въ пользу другого, а§гоз. — II) 
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пер.: а) лишать, аЦа ге (напр. рігѳ 
сіѵіит, права гражданства). — Ъ) дѣлать 
чуждымъ — отклонять, дѣлать равно¬ 
душнымъ (прот. атісит іасеге), ьЦт 
(напр. А&ісат, склонить къ отпаденію): 
аЦт аЪ аЦо. 
аЪаѵиз, і, т. прапрадѣдъ. 
аМісаіІо, опів, Г. отреченіе, отказъ 

(отъ должности), сложеніе съ себя (долж¬ 
ности). 

1. аініісо, аті, аіит, аге, отъ кого 
или чего отрекаться, отказываться; 
въ част.: а) отъ отца, сына отрекаться, 
не признавать своимъ, а^т. — Ъ) отъ 
должности ранѣе срока отказываться, 
слагать съ себя, аЦ<1, зе аЦа ге. 

*2. аѣ(Исо,<ііхі, (іісеге, отказывать = 
не благопріятствовать, о вѣщихъ птицахъ 
(прот. аббісеге). 
аМііиз, а, ит, удаленный, уединен¬ 

ный, скрытый;пер., скрытный, тайный* 
аМо, <Ші,(Шііш, ёге, удалять, чтобы 

имѣть въ сторонѣ, особ, въ безопасномъ 
или скрытомъ мѣстѣ, то = удалять, 
то = скрывать, прятать (соб. и пер.), 
Іаіегі епзет аМеге, вонзить въ бокъ 
(•(•): аЬйегѳ зе Ііііегіз или іп Ііііегіз, 
зарыться въ книги, предаться наукамъ; 
тк. съ аЬ с. аЫ., съ іп, іпіга или зиЪ 
с. асе., съ зиѣ с. аЫ. 

аМошёп, шіпіз, п* брюхо, особ, какъ 
мѣсто плотскаго вожделѣнія, аМотіпіз 
ѵоіиріаіез, животныя удовольствія: - 
заіигаѣііе аМошеп, ненасытное брюхо. 
аМйсо, бихі. йисіит, ёге, отводить, 

уводить (прот. аббисеге), I) соб.: а^т 
йе (ого. — II) пер., отвлекать, а) отвле¬ 
кать, отклонять, апішит а со^ііаііош- 
Ъоз. — Ъ) склонять къ отпаденію, аЬ 
аЦо Іе^іопез: аЦт аб зе, привлекать на 
свою сторону. — с) низводить, аЦт аб 
ПЪібіпет ас Іісепііат. 

аѣёо, Хі (рѣдко Іѵі), Хіит, Іге, ухо¬ 
дить, удаляться (прот. асіігѳ, гсбіге, 
шапеге), I) соб., сочиняется съ аЫ. или 
съ аЬ, ех с. аЫ. (напр. ех сопзресіи, 
скрыться изъ виду), съ а<1 или іп с. асе. 
или съ асе. Іосі. — въ част., іпіе^ег аЪііі, 
вышелъ цѣлъ и невредимъ: аЬ таді- 
зігаіи, сложить съ себя должность: ѳ 
ѵііа, умереть: аЪііі іііе аппиз, про¬ 
шелъ: аЬіі гез аЬ аЦо, типуетъ кого, 
не достается кому (съ торговъ). — II) 
пер.: а) поп Іоп^ѳ аЬіге, не ходить да¬ 
леко (за примѣрами). — въ част., въ 
рѣчи удаляться отъ темы, аЪ аЦа ге: 
асі а^й, переходить къ чему. — Ъ) про¬ 
ходить, исчезать, Ясіез аЪііі, довѣріе 
исчезло. — с) переходить, аЬіі гез а соп- 

зіііо а<1 ѵігез ѵіп^ие риртапііит, со¬ 
ображеніе остается въ сторонѣ, сила и 
масса сражающихся рѣшаютъ дѣло; отс. 
превращаться въ іс, іп зііѵаз аЬіге (і-). 

*іШЦиХіо, аѵі, аіит, аге, уѣзжать 
(верхомъ), Зугасизаз. 

аЬегго, аѵі, аіит, аге, I) заблу¬ 
ждаться, заблудившись удаляться, съ аЪ 
или ех с. аЪІ. или съ аЫ.—II) пер., укло¬ 
няться, удаляться отъ чего-н., а зепіеп- 
(іа. — отвлекать свои мысли отъ чего, 
а (Іоіоге, забыть на время горе. 

аЕбге = аіиіигит еззе. — аібгет = 
аЬеззет. 
аЫііпс, асіѵ. съ асе. и аЫ., отселѣ, 

передъ симъ за, аЫііпс аппоз ргорѳ ѵі- 
діпіі, около двадцати лѣтъ тому назадъ. 

аЫюггёо, йі, ёге, содрогаться отъ 
чѳго-н,: I) гнушаться, имѣть отвраще¬ 
ніе, а^т, аЦб. —II) іпіг., а) соб., 
чувствовать сильное нерасположеніе, не 
имѣть никакой охоты къ чему, быть пред¬ 
убѣжденнымъ противъ чего, а расе. — 
Ъ) пер., а) не сходствовать, не согла¬ 
соваться, аЫюггеі аЬ изи, несогласно съ 
обычаемъ: огаііопез іпіег зе аЫюггепі, 
противорѣчатъ другъ другу. — /?) не со¬ 
отвѣтствовать, не приличествовать, а 
сазігіз: Іасгітае аЫюггепіез, неумѣст¬ 
ныя. 

аЪХсХо, см. аЪрсіо. 
аЬХе&'шіз, а, ит, еловый, изъ ели 

сдѣланный. 
аЪХсз, ёіі$, Г. ель. — поэт. = а) ко¬ 

рабль изъ ели. — Ь) копье изъ ели. 
ОД50, ё&і, асіиш, ёге, отгонять, про¬ 

гонять, съ аЬ, <Іе, сх с. аЫ., тк. съ аб, 
іп с. асе.; поэт, пер., сигаз, прогонять: 
пох аЬасіа, прошедшая ночь (^*). 
аЫійз, йз, ш. уходъ, отъѣздъ. — те- 

іоп., выходъ (какъ мѣсто). 
ау есііо, опіз, Г. (прот. аббіііо) отбра¬ 

сываніе; пер., апіті, малодушіе, уныніе. 
аіуесіиз, а, ит, РАб). 1) о рѣчи, не¬ 

брежно набросанный, небрежный. — 
II) пришибленный, а) низкій, простой 
(прот. атріиз). — Ь) упавшій духомъ, 
лишенный бодрости. — с) отверженный, 
презрѣнный. 
аІуіеХо ( аЪХсХо), зёсі, ^есіиш, ёге, от¬ 

брасывать == бросать, кидать (вдаль, съ 
себя, сверху), съ іп с. асе. или (гдѣ?) 
с. аЫ., съ іпіга, ехіга с. асе., съ <Іе, 
сх с. аЫ. — тк. зеа<1 ресіез а1с]з; пер., 
а) небрежно набросать, небрежно про¬ 
износить, ѵегзит. — Ь) оставлять, бро¬ 
сать, отказываться отъ к, аЦт: сопзі- 
Ііит: ѵііат, пожертвовать жизнью. — 
отс. ресипіат, промотать. — с) пора- 
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жать, лишить силъ, обезсиливать, асіѵег- 
загіі ѵіпЬиз ауесіиз: Вгиіиш, низвер¬ 
гать: а^га, лишать мужества: зс, впа¬ 
дать въ отчаяніе, терять (нравствен¬ 
ное) равновѣсіе. — (I) понижать, ошпіа 
апішаііа асі разішп, нагнуть къ землѣ 
къ подножному корму: аЩісеге зе еі 
ргозіегпеге, унижаться и смиряться. 
аЬішіІсо, аѵі, аіиш, аге, судебнымъ 

приговоромъ и вооб. лишать кого чего, 
не признавать за кѣмъ права на что 
(прот. аф'иШсаге), аіцсі аЬ а^о: тк. зіЬі 
ацй, отказываться отъ чего. 
аЪіип&о, ;)шіхі,;)иисІиш, ёге, отвязы¬ 

вать, I) соб., отпряіать животныхъ (•)*).— 
II) пор., отдѣлять, удалять, аіят. 

аЪ|йго, аѵі, аіиш, аге, клятвою от¬ 
рекаться* отпираться, сгесіііит аЪ., бо’ 
жігъся, что ничего ввЬряемо не было. 

аЫё^аІІо, оіііз, Г. отправленіе, уда¬ 
леніе, аіф асі ЬеІІит. 

аЫё§о, аѵі, аіиш* аге, отправлять, 
удалять, съ аЬ с. аЫ. и съ асі или іп 
с. асе. 

аЫййо* ёге, пѣть не еъ голосъ, поэт, 
пер., разнствовать, разииться, аЬ а^о. 

аЫйо, йі, йіит (рагі. Гиі. ІйІШгиз), 
ёге, омывать, мыть; пер., устранять. 

аЬпё&о, аѵі, аіиш, аге, а) отказывать 
кому въ чемъ, аіеі аіцсі.— Ь) отказы¬ 
ваться (*(-;. 

* аЬпогшіз, е, уклоняющійся отъ извѣст¬ 
наго правила, неправильный, не придер¬ 
живающійся опредѣленной системы (ѣ). 
аЬпйо, йі, Іійгиз, ёге, отрицательнымъ 

качаніемъ головы, движеніемъ глазъ или 
руки дѣлать знакъ, что не могутъ или 
не хотятъ чего-и. дѣлать, шапи аЬииіІ 
<]иісЦиат оріз іп зс еззе, давалъ знакъ 
рукою, что онъ не можетъ ничего сдѣ- 
лагь; отс. а) отказывать, аісі аЦсі и 
рѣдко аісі сіе а^а го. — Ь) отклонять, 
отказываться, не принимать, отвергать, 
расеш, ри§паш. — с) отрицать, егітен: 
іііисі Гасіит еззе. 

аЬбІёо, ё\і, Ниш, ёге, уничтожать, 
истреблятц отс упразднять = а) отмѣ¬ 
нять,' выводить изъ употребленія, устра¬ 
нять, прекращать, гііиз, ііізсірііпаш, Іез- 
іашепіиш, шогез. — Ь) навсегда отни¬ 
мать, аісі тадізігаіит, навсегда отрѣ¬ 
шить кого отъ должности. 

аЬбІезсо, ёѵі, ёге, уничтожаться, ис¬ 
чезать. 

аЬОІШо, бпіз, Г. уничтоженіе, упразд¬ 
неніе. 

аЬотІпо,аѵі,аіиз,аге,др. = аЪотіпог. 
аЪотІпог, аіиз зиш, агі, I) желать 

•твращеніячего-н.; отс. ^ио(1 аЬотіпог = 

чего не приведи Богъ. — II) гнушаться, 
чествовать отвращеніе; отс. аЪоті- 
папсіиз, достойный презрѣнія, гнусный. 

аЬогІІо, бпіз, Г. преждевременные 
роды 

аЬогІІѵиз, а, ит, недоношенный, 
прежде времени родившійся. 

аЬгайо, газі, газиш, ёге, соскабли¬ 
вать, брить} пер., ущипнуть, отжилить 
у кого что, аЬ а^о а^й. 

аЬгІрІо, гірйі, геріит, ёге, насильно 
уносить или уводить съ собою (соб. и 
пер.), съ аЬ, йе, ех с. аЫ. (напр. аіцт 
аЬ сошріехи, вырывать изъ объятій); съ 
асі, іп с. асе. — іетрезіаіе аЬгеріиз езі 
шіиз, буря вырвала одного. — аЬг. зе, 
поспѣшно удалиться. 
аѣгб^о, аѵі, аіиш, аге, послѣ пред¬ 

ложенія народу, слѣд. по опредѣле¬ 
нію народа отмѣнять, уничтожать, 1е- 
§ез; пер., отнимать, лишать кого чего, 
аісі Мет. 
аЬгбІбпиш* і, п. (а^догоѵоѵ) и аЪгб- 

ібішз, і, Г. божье дерево (растеніе). 
аЬгишро, гйрі, гиріит, ёге, I) отры¬ 

вать отъ чего, срывать, съ аЬ с. аЫ.; 
пер., аЬг. зе 1а*госіпіо Лпіопіі, отдѣ¬ 
литься отъ разбойнической шайки А.— 
II) разрывать; пер., а) нарушать, Газ 
(Ѣ). — Ь) неожиданно прерывать, пре¬ 
кращать, зегтопеш. 

аЬтрІІо, бпіз, Г. оторваніе, соггідіаѳ. 
аЪгирІиз, а, иш, РАф. оторванный; 

отс. о мѣстности, обрывистый, крутой, 
почти отвѣсный; отс. іи аЬгиріиш, въ 
бездну; карт., іп аЬгиріиш, въ величай¬ 
шую опасность: рег аЬгирІа, среди ве¬ 
личайшихъ опасностей: пер , о характе¬ 
рѣ, упрямый, упорный. 
аЬз, см. а (аЬ, аЬз). 
аЪзсёйо, сеззі, сеззшп, ёге, отсту¬ 

пать, уходить, удаляться (прот. ассѳ- 
йеге), I) соб., о лицахъ и неодуш., 
аЬзоІ. или съ аЬ, ех с. аЫ.| Іосі. — 
о мѣстности, исчезать изъ виду. — II) 
пер., о лицахъ, уклоняться, отказы* 
ваться отъ намѣренія, должности = тк. 
о вобождаться, отдѣлываться отъ кого, 
аісі (*(•).— объ обстоятельствахъ, про¬ 
ходить (і*). — о лицахъ и неодуш., отдѣ¬ 
ляться, отлагаться, отпадать, аЬзоІ. или 
съ аЫ. 
* аЬзсеззІо, бпіз, Г. отступленіе, удале¬ 
ніе, отдѣленіе (прот. ассеззіо). 

аЬзсеззйз, йз, т. уходъ, удаленіе 
(прот. ассеззиз). 
аЪзсІйо, сі(1і, сізиш, ёге, отрубать, 

отрѣзать; пер., а) отдѣлять, раздѣлять, 
ехегсііит іп йиаз рагіез. — Ь) отрѣзать ^ 



аЪзсіпйо 4 — аЪзшп 

совершенно лишать, отнимать, адиаш, 
аісі зрет. 
аЪзсіпйо, зсійі, зсіззппц ёге, разрывая, 

отрывать, отдирать, срывать, I) соб., 
ішіісат а ресіоге, разорвать на груди.— 
II) пер., а) вещ., отрывать, разъединять, 
іеггаз Осеапо (*(*). — Ь) аЬзіг., а) отдѣ¬ 
лять, іпапѳ зоійо (*)*). — /3) отрѣзать = 
совершенно лишать, отнимать, гейііиз 
йиісез (і*). 
аЪзсізиз, а, иш, РА(3] а) о мѣстности, 

обрывистый, крутой• 
аЪзсошШе, асіѵ. а) темно. — Ь) глу¬ 

бокомысленно. 
аЪзсошШиз, а, иш, РАйр I) скрытый, 

тайный, іпзійіае.— II) теиный, гез. 
аЪзсопйо, сопйі (рѣдко сошіійі), соп- 

(Шит, ёге, прятать, скрывать, а) чрезъ 
удаленіе; отс. терять изъ виду, Іосшп.— 
Ь) черезъ покрытіе, скрывать отъ чьихъ- 
либо взоровъ, дѣлать невидимымъ, за¬ 
крывать, а^й; отс. зіеііа аЬзсопсІііиг 
(^*). — пер., скрывать. 
аЪзепз, епііз, см. аЪзит. 
аЬзепІіа, ае, Г. отсутствіе (прот. аз- 

зійиііаз). 
аЪзішІІіз, е, непохожій, об. съ отри¬ 

цаніемъ. 
аЪзіпШиго, Уі, п. (ахріѵ&юѵ), полынь. 
аЪзізіо, зШі, ёге, отставать = уда¬ 

ляться, уходить, I) соб., съ аЪ с. аЫ. 
или съ аЫ., аЪ оге, выскакивать, вы¬ 
летать (объ искрахъ) (*)*). — И) пер., 
оставлять, отказываться, аЪзоІ., или съ 
аЫ. (оѣзійіопе, снять осаду), или съ іпі. 
(аЪзізіе шоѵегі, не путайся). 
аЪзбШіё, асіѵ. совершенно. 
аЪзбИШо, бпіз, і. I) освобожденіе, 

оправданіе (прот. йатпаііо, сопйетпаііо), 
аіф.— II) законченность, совершенство. 
аЪзбШіиз, а, иш, РАф.законченный, 

совершенный; отс. безусловный, неза¬ 
висимый, абсолютный. 
аЪзоІто, зоіѵі, збійіиш, ёге, отвязы¬ 

вать; пер., а) освобождать, избавлять, 
съ аЪ с. аЫ. или съ аЫ. — Ь) оправды¬ 
вать (прот. (Іатпаге, сопйетпаге), аЦт; 
названіе обвиненія ставится въ &еп. или 
йѳ с. аЫ. (аідш саріііз, освободить 
кого отъ смертной казни).— с) кончать, 
а) въ рѣчи, вкратцѣ излагать, а^й диат 
раисіззішіз,ираисізбеа^аге.— (3) окан¬ 
чивать, доводить до конца (прот. іпсЬоаге), 
Ъепейсішп іиит, довершить. 
аЪз&низ, а, иш, неблагозвучный;пер., 

несоотвѣтствующій, несогласный, несо¬ 
вмѣстный, соч. съ аЪ с. аЫ. или съ (Іа*. 
аЪзогѣёо, зогЪйі (зогрзі), зогріиш, 

еге, поглощать, пожирать. 

еѣвр. см. азр. 
аЬзциё, ргаер. с. аЫ., безъ. 
аЪзіётІпз, а, иш, воздержный, трез¬ 

вый (прот. іепіиіепіиз, ѵіпоіепіиз). 
аЪзіегдёо, іегзі, іегзит, ёге, отирать, 

утирать, вытирать; пер., что-н. (непрі¬ 
ятное) удалять, устранять. 

аѣзіеггёо, йі, Пит, ёге, страхомъ 
отгонять, прогонять; пер., удерживать, 
отклонять отъ предпріятія, аіят съ аЪ 
с. аЫ. или (поэт, и послѣ — авг.) съ аЫ. 
аЪзііпепз, епііз, РАйр воздержный, 

безкорыстный, аЪзоІ. или съ ^еп. (= въ 
отнош. къ ч.).— отс. айѵ. аЪзііпепіёг. 

аЪзіІпепіІа, ае, I. воздержаніе, а) какъ 
дѣйствіе, съ ^еп. — особ, голоданіе, го¬ 
лодъ.—Ь) какъ качество, воздержность, 
то = умѣренность (въ образѣ жизни; 
прот. Іихигіа), то = безкорыстіе (прот. 
аѵагіііа, сирійііаз). 
аЪзіІпёо, йі, ёге, удерживать, а) асііѵ., 

съ аЪ с. аЫ. или съ аЫ. (напр. ѵіх та- 
пиз а зѳ аЬзііпиіі, чуть пе наложилъ 
на себя рукъ: ѵіт йпіЪиз, отражать). — 
б) геЯех., аЪзі. зе и одно аЬзі., удержи¬ 
ваться, воздерживаться, съ аЪ с. аЪІ. 
или съ аЫ. (напр. ргоеііо: а тиІіегіЬаз 
аЦие іпГапііЬиз, щадить: тапіізиз, не 
употреблять силы).—также со слѣд.пе 
или (послѣ отриц.) съ диіп или диоті- 
пиз съ сощ. — особ, не трогать, оста¬ 
влять въ покоѣ, съ аЫ., ргаейа, Тагепіо. 

* аЬзіо, аге, отстоять, Іопдіиз (прот. 
ргоріиз зіаге). 

аЪзігаЬо, ігахі, ігасіит, ёге, оттаски¬ 
вать, увлекать, уводить насильно, съ 
аЬ с. аЫ., съ іп или ай с. асе. — пер., 
a) вооб.: аідпі ех сотііаіи сіагіззітогиш 
ѵігогит, исключать изъ ас: а Ьопо іп 
ргаѵит, совратить съ прямого пути; тк. 
ай ѣеііісаз Іаийез, увлечь, подвинуть.— 
b) отъ кого отвлекать = склонять къ от¬ 
паденію (къ измѣнѣ).— с) отъ чего от¬ 
влекать = мѣшать въ чемъ, а геЬиз &е- 
гепйіз. — й) отъ зла или добра удалять, 
избавлять, зе а зоііісііийіпе. 

аЪзігййо, ігйзі, ігйзиш, ёге, хорошо 
прятать, скрывать (соб. и пер.). 

аЪзігйзиз, а, иш, РАйр а) хорошо 
скрытый, тайный, іпзійіае. •—Ь) скрыт¬ 
ный, Ьото. 
аЪзшп, аійі, а ійійгиз, еззе, отсутство¬ 

вать , I) отсутствовать, не быть на лицо, 
a) соб., съ аЬ, ех с. аЫ. или съ аЫ.— 
b) пер.: а) недоставать, съ йаі. — ^) аісі 
или аЬ а^о, не помогать кому: Іоп^е 
аісі, нисколько не помагать. — II) от¬ 
стоять, быть далеко отъ чего, а) соб., 
отъ чего ? съ аЪ с. аІЪ. — диопіат рго- 



аЬзШпо 5 — ассепсіо 

ріиз аЪез, такъ какъ ты находишься 
ближе.—Ъ) пер.: а) вооб., съ аѣ с. аЫ. 
или съ однимъ аЫ. — Ъаисі шиііит, или 
поп Іоп^е, или раиіит (не рагит), или 
піЬіІ аѣезі, диіп еіс., немного, ничего 
недостаетъ для того, чтобы... или чуть 
не...; іапіиш аЪезі, иг... иі еіс., такъ 
далеко отъ того, чтобы я..., что... или 
я такъ мало..., что скорѣе... или я ни¬ 

сколько не..., а напротивъ... — /9) быть 
свободнымъ, на вопросъ отъ чего? съ 
аЬ с. аЫ. (напр. а сиіра). — у) аЬзіі, 
да не будетъ, пусть будетъ далеко, прочь, 
напр. аЬзіі іпѵійіа (ѵегЬо).— 6) держать¬ 
ся въ сторонѣ отъ чего; отс. чувство¬ 
вать нерасположеніе къ чему, съ аЬ с. 
аЫ. (напр. зесі аЬ ео ріигішит аЬзит).— 
е) быть далекимъ, чуждымъ чему; отс. 
не быть приличнымъ, не приличество¬ 
вать, съ аЬ с. аЫ. — 5) быть далеко 
отъ чего; отс. не достигать чего, съ аЬ 
с. аЫ. (напр. а ѵігіиіе аіф). — г?) быть 
отличнымъ, быть различнымъ, отличать¬ 
ся, Іоп^е а зсеіеге. — отс. въ сравненіи, 
стоять выше, имѣть преимущество въ 
сравненіи съ кѣмъ, Іопфзіте а 1е; или 
быть ниже, быть хуже, тиііит аЬ ііз. — 
Прич. аЬзепз, епііз, отсутствующій, 
(прот. ргаезепз), а) о лидахъ; отс. те 
аЬзепіе,въмое отсутствіе. — Ь) о неодуш., 
отдаленный (1). 
аЪвшпо, 8ишрзі, знтрішп, ёге, а) по¬ 

треблять, употреблять, издерживать, 
расточать, ак^й. — отс. іетриз йісепсЗо, 
употребить время на к, провести время 
за :с. — Ь) истреблять, уничтожать; ли¬ 
цо, губить, похищать (о болѣзни); въ 
разз тк. погибать, тогЬо, умереть отъ 
болѣзни: дигдШЪиз, быть поглощену 
гс: іасгішіз, сохнуть отъ слезъ (і*). 
аЬзигйё, асіѵ. неблагозвучно; пер., 

вескладно, нелѣпо. 
аЪзигйиз, а, ипі, неблагозвучный, про¬ 

тивный; пер., а) нескладный, нелѣпый, 
безсмысленный. — Ъ) неспособный* 
аЪппйапз, апііз, РАсЦ. изобильный; 

пер., а) изобилующій, богатый чѣмъ, 
сс) вещ. предметами, ошпіит гегит.— 
р) душевными дарами (прот. рагсиз, 
іпорз), чѣмъ? съ аЫ. — Ъ) имѣющійся въ 
изобиліи, изобильный, многочисленный, 
тиІШшіо. 
аЬипй&пІІа, ае, і. изобиліе, избытокъ, 

ошпіит гегит. 
аЪипйё, асіѵ. въ изобиліи, съ избыт¬ 

комъ, больше чѣмъ нужно, вдоволь. 
аЪипйо, аѵі, аінт, аге, разливаться, 

выходить изъ береговъ, о водѣ. — пер., 
а) изобиловать, имѣть въ изобиліи, съ 

аЫ. — особ. (аЬзоІ.) быть богатымъ*— Ь)* 
быть въ изобиліи, быть въ избыткѣ. 
аЪиздпё, ргаер. с. аЫ. отъ, съ. 

♦аЪйзйз, йз, т. злоупотребленіе (прот. 
пзиз). 
аЬйіог, йзиз зпт, иіі, съ асе., клас. 

съ аЫ., I) употреблять, дѣлать изъ чего 
полное употребленіе, іетроге.—II) поль¬ 
зоваться, употреблять въ свою пользу, 
еггоге Ьозііит; отс. злоупотреблять, упо¬ 
треблять во зло, аіф раііепііа: зап¬ 
рите тііііит, напрасно проливать; для 
чего, съ ай с. асе. 

1. ас, см. аЦиѳ. 
2. ас = ай, въ слож. передъ с и 
асаІапШіз, Ійіз, ?. (ахакаѵ&ід), ще¬ 

гленокъ. 
асапіішз, і, Г. (ахаѵ&од), а) медвѣжья 

лапа (трава). — Ь) аканѳъ, египетская 
акація (*(-). 
ассёйо, сеззі, севзшп, ёгѳ, приступать, 

подходить, приближаться, съ ай или іп 
с. асе. или съ йаі., I) соб.: а) вооб., 
ай игЬет. — Ь) въ качествѣ просителя, 
обращаться къ кому. — с) о врагахъ, 
подступать, приближаться, нападать. — 
й) объ объявителѣ цѣны на аукціонахъ, 
являться, ай Ьазіаш (на аукціонъ).— 
II) пер., а) ай атіеіііат аіф, пріобрѣ¬ 
тать дружбу: дио ргоріиз ай тогіет 
ассейат (приближаться).—Ь) присту¬ 
пать къ чему, приниматься за что, брать 
что на себя, принимать участіе въ чемъ, 
ай гет риЪНсат, начать служить к: 
ай ѵесіі^аііа, взять на себя откупъ до¬ 
ходовъ.— с) къ кому, чему присоеди¬ 
няться, соглашаться, аіеі: ай сопйііі- 
опез, согласиться на условія. — й) под¬ 
ходить, быть похожимъ, походить, ай 
йеоз. — е) прибавляться, увеличиваться, 
возрастать (прот. йесейеге, гесейеге, 
йетіпиі, аиГеггі): Кетіз зіийіит ас- 
сеззіі, усилилось рвеніе у ремовъ. — 
отс. ассейіі Ьис, ео или еойет, сюда, 
сюда же, къ этому присоединяется, так¬ 
же со слѣд. диой или иі с. соп;. 

ассёіёго, аті, аіит, аге, а) уско¬ 
рять. — Ь) спѣшить, торопиться. 

ассепйо, сепйі, сепзит, ёге, зажигать, 
(прот. ехзііп^иеге), I) соб. и мет.: 1) соб.: 
і$пет, іиз. — 2) мет.: а) зажигать = 
розводить огонь на ч.-н., агат, возжечь 
огонь на жертвенникѣ. — Ь) освѣщать, 
Іипа гайііз зоііз ассепза. — И) пер., воз¬ 
буждать к.-н., а) воспламенять, подстре¬ 
кать, апітит аіф огаііопе; тк. акрп сопіга 
или іп аідт, вооружить противъ кого.— 
іга ассепзиз, раздраженный. — Ь) обсто¬ 
ятельство возбуждать, зейШопет, ргоѳ- 
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Ііиш; особ, страсти, іпѵібіат. — с) увели¬ 
чивать, въ раз8., увеличиваться, усили¬ 
ваться, ѵіз ѵепіі ассепза езѣ; тк. асе. ѵіііа. 

ассспзёо, ёге, причислять, присо¬ 
единять (*^). 

ассепзиз, і, ш. I) разсыльный, во¬ 
обще служитель консула, претора гс. — 
П) ріиг. = сверхкомплектные легково- 
•руженпыѳ. 
ассерііо, опія, Г. принятіе, полученіе, 
ассеріиз, а., ига, РАсу. пріятный, же¬ 

ланный, милый, дорогой, съ и безъ баі. 
ассегзо, ёге, въ рукописяхъ и изда¬ 

ніяхъ = агееззо. 
ассеззіо., опія, Г. приходъ, прибытіе 

(прот. аЪзсеззіо), съ аб с. асе. — разз., 
зиіз ассеззіопіЬиз, своими аудіенціями.— 
пер., приращеніе, умноженіе, увеличе¬ 
ніе, бі^пііаііз. — сопсг., прибавленіе, 
ассеззіо Рипісі Ьеііі. — въ част., при¬ 
дача, приплата къ подати (прот. бесеззіо, 
уменьшеніе, убыль). 

ассеязйя, йз,т. приходъ, приближе¬ 
ніе, съ аб с. асе. — въ част., доступъ 
къ кому. — мет. = еходъ (мѣсто), съ аб 
с. асе. 

ассібо, Ібі, ёге, припадать, падать, 
съ аб, іи с. асе. — Іеіа дгаѵіиз ассі- 
бииі: аб ребез или депіЬиз акуз. — 
о чувств, воспріятіи, аб аигез, прихо¬ 
дить, доходить. — тк. аб осиіоз апіпшш- 
яие. — аѣзоі. = доходить до ушей, рас¬ 
пространяться.— пер., а) случаться, 
приключаться, ^иоб ассібіі, что дѣй¬ 
ствительно случилось: зі диіб абѵегзі 
ассібегіі, если случится несчастіе; съ 
баі. регз. = случаться съ кѣмъ, пости¬ 
гать кого, ре^з Зечиапіз ассібіззе, ху¬ 
же пришлось с. — ітрегз, ассібіі, слу¬ 
чается, со слѣд. тіѣ, или ^иоб, или съ 
іпГ. — Ъ) имѣть какой-л. исходъ, кон¬ 
чаться, сопіга оріпіопеш; тк. зесиз или 
аіііег (не по желанію). 

ассібо, сібі, сізига, ёге, надрубать, 
агЪогез; пер., обезсиливать, ослаблять, 
въ разз. тк. приходить въ упадокъ, гее 
ассізае, разстроепное состояніе. 
ассіп^о, сінхі. сіпсіит, ёге, подпоя¬ 

сывать, опоясывать, Заіегі епзеш (*[*); 
тк. ^Іабііз ассіпсіі.— пер., снабжать, 
снаряжать, аіда ге. — отс. ассіп^еге зе, 
ассіп^егѳ и гаеб. ассіп^і (съ аб с. асе. 
или баі.), приготовляться, приступать 
къ чему, отпез ассіп{гип1 орегі, прини¬ 
маются за работу (*(*). 
ассіо, сіѵі (сП), сііит, Іге, призы¬ 

вать, приглашать, съ ех или аЪ с. аЫ. 
или съ аЫ. Іосі; съ іп с. асе. или съ 
аос. Іосі. 

ассіріо, сёрі, серіит, ёге, получать 
(прот. баге, Ігабёге), I) даваемое, пред¬ 
лагаемое принимать, брать, А) вооб.: 
а) въ руки: ресипіат, (тк. въ дур¬ 
номъ смыслѣ = брать взятки): агта 
оЬзібездие. — отс. аіеі аідб ассеріит 
іегге или геіегге, записать что въ при¬ 
ходо-расходную книгу отъ кого, поста¬ 
вить кому въ кредитъ (прот. ехреп- 
зшп іегге, записать въ расходъ); пер., 
быть обязаннымъ кому чѣмъ (хорошимъ 
или дурнымъ): ассеріит, і, п. и ассеріа, 
огит, п. приходъ, поступленіе (прот. 
ехрепзшп, ехрепза, баіа): собех ассеріі 
еі ехрепзі, приходъ л расходъ (въ кни¬ 
гѣ): гаііо ассеріогит еі баіогит: тк. іп 
ассеріит геіегге, записать на приходъ: 
ассеріит Гасеге, считать полученнымъ, 
не взыскивать.—Ъ) куда-н., гдѣ-н., на 
чемъ-н. принимать, аЦт дгетіо (і*): 
тк. тііііез игЬе Іесіізѵе, впускать въ к: 
тк. акрп іп сегѵісез, посадить себѣ на 
спину (пер., посадить себѣ на шею). - 
пер., какъ бремя брать на себя, беси- 
таз. — тк. въ извѣстныя отношенія при¬ 
нимать, акрп іп сіѵііаіет, іп атіеіііат.— 
о мѣстѣ, мѣстности, давать пристани¬ 
ще, убѣжище, раѵібоз Затпііез сазіга 
зиа ассереге. — въ част., а) кого-н. 
какъ гостя принять, угощать, а^т Ьоз- 
рИіо а^гезіі; тк. акіт Ьепе. — /$) при¬ 
нимать, кого какъ-нибудь = обходиться 
съ кѣмъ, аЦт Іепіісг сіетепіс^ие. — 
тк. враждебно = папуститься на кого, 
разругать кого, отпотчивать кого, аЦт 
таіо ѵегЬіз; отс. аЦт таіе тк. = на¬ 
нести поралсеніе (на войнѣ). — с) чув¬ 
ствами, умомъ воспринимать, а) чувства¬ 
ми воспринимать, познавать, узнавать, 
пшііа аигіЬиз, много слышать, осиііз 
апітоѵе зепзит ассіреге, получать впе¬ 
чатлѣніе, произведенное на глаза и душу: 
тк. одно ассіреге, напр. ассірііе пипс 
Яиіб ітрегагіі. — на вопросъ какъ? ае^ио 
апіто, слушать равнодушно. — /?) умомъ 
воспринимать, постигать, понимать, диае 
рагит ассері. — отс., ознакомляться съ 
чѣмъ, саизат.—тк. изучать, ееіегііег диае 
Ігабипіиг. — у) помощью размышленія 
принимать что въ ту или другую сторону, 
такъ или иначе смотрѣть на что, истол¬ 
ковывать, аЦб іп Ьопат рагіет: тк. а^б 
іп от ей, принимать за предзнаменова¬ 
ніе: рго ѵегіз ассірі (быть принимае- 
му). — В) претя., принимать = не от¬ 
вергать (прот. ге^сеге, герибіаге), изи- 
гат пшщиат аЬ акр). — пер., прини¬ 
мать = не отвергать, соглашаться, до¬ 
вольствоваться чѣмъ, допускать, сопбі- 
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ііопеш, расеш: тк. ешеп; аЬзоІ., аесі- 
ріо, я доволенъ! ладно! 

II) получать что-лпбо данное другими, 
завѣщанное, переданное другими безъ на¬ 
шего содѣйствія (прот. йаге, ігайеге, гей- 
беге), а) переданное, оставленное к. Іис- 
гиш: зіірепйіит йѳ риЫісо: ѣегейііаіеш 
а раіге.—Ъ) получать въ завѣдываніе, 
ргоѵіпсіаш. — с) получать посредствомъ 
чувствъ, а) получать, испытывать, пере¬ 
носить, ѵиіпиз; тк. йеігітепіит, іпрігіат 
(прот. Гасеге).—/9) получать извѣстіе, 
услыхать, узнать, пипііит. особ., по 
наслышкѣ, по преданію, а шаіогіЪиз зіс 
ассеріззе: тк. одно ассеріззе—всѣ съ 
асе. с. іпі. — у) заимствовать, выучи¬ 
ваться, йізсірііпаш аЬ аідо. 
ассірііёг, ігіз, т. ястребъ, 
ассіійз, йз, ш. призывъ, приглашеніе, 
ассіатаііо, бпіз, $. крикъ; особ, не¬ 

одобрительное или (не у Цид.) одобри¬ 
тельное восклицаніе (прот. ріаизиз, руко¬ 
плесканіе). 

ассіато, аѵі, аіит, аге, кричать, 
особ, въ знакъ неодобренія или (не у 
Цид.) одобренія, аЬзоІ. или аіеі.—аЦш 
зегѵаіогеш, громко называть, провозгла¬ 
шать кого спасителемъ. 

* ассіаго, аѵі, аге, ясно показывать, 
ассііпіз, е, прислоненный, съ йаі. — 

пер , склошіый къ ч.-н., съ йаі. 
ассііпо, аѵі, аіит, аге, прислонять; 

пер., склонять, клонить, зе склоняться, 
съ іп, ай с. асе. 

ассііѵіз, е и ассііѵнз, а, шп, идущій 
въ гору, возвышающійся. 

ассііѵііаз, аііз, Г. косвенное напра¬ 
вленіе вверхъ, возвышеніе. 

яссбІа,ае,ш. живущій близъ, у чего-п.; 
отс. сосѣдъ. 

ассбіо, ебійі, ёге, жить подлѣ, у, Іо- 
сит, ѵіат. 
ассоштбйаііо, бпіз, Г. приспособленіе, 

ай аЦй. — снисходительность, снисхо¬ 
жденіе. 

ассоштбйаіиз, а, ига, приспособлен¬ 
ный, сообразный, соотвѣтствующій, при¬ 
личный, о лицахъ тк. годный, съ ай с. 
асе. или съ йаі. 
ассоттбйо, аѵі, аіит,аге, прилажи¬ 

вать, прикладывать, надѣвать, соч. съ 
ай с. асе. или съ йаі., іпзі&піа: Іаіегі 
епзеш (•{-).—пер., приноравливать, со¬ 
размѣрять, устраивать, соображаясь съ 
чѣмъ, примѣняясь къ чему, огаііопеш 
аигіЬиз аийііогиш: зе ассош. ай а^й и 
аісі, приспособляться, приноравливаться 
къ чему или къ кому: зе ай гет риЫі- 
с&т, посвящать себя к. 

ассоттбйнз, а, пт, удобный, годный 
для чего, съ йаі. 

ассгёйо, йійі, ёге, быть склоннымъ 
вѣрить, вѣрить. 

ассгезсо, сгёѵі, сгёіит, ёге, а) увели¬ 
чиваться, усиливаться (прот. йесгез- 
сеге), йісііз іасііздие ассгезсіі ййез.— 
Ъ) прибавляться, какъ увеличеніе, съ 
йаі. 

ассйЪІіІо^ бпіз, і. возлежаніе (за сто¬ 
ломъ). 

ассйЪо, аге, лежать подлѣ, возлежать; 
о лицахъ особ, за столомъ, аісі іп сопѵі- 
ѵіо(подлѣ кого на пиру). — Ср. ассшпѣо. 

ассишЪо, сйЬйі, ей Шит, ёге, ложить¬ 

ся, ложась располагаться, іпасіа; особ, 
возлегать, занимать мѣсто за столомъ; 
регі. = возлежать за столомъ, іп ериіо, 
іп сопѵіѵіо аісіз: арий а^ш, быть въ 
гостяхъ у кого. 

ассйтйіо, аѵі, аіит, аге, собирать 
въ кучу, накоплять, ресипіаш; пер.: 
а) осыпать, одарять, апішат йопіз(і*): 
аісі Ьопогеш, оказывать (•{-). — Ь) увели¬ 
чивать, сигаз(і*). 

ассйгаіё, айѵ. тщательно, точно, от¬ 
четливо. 

ассйгаіиз, а, ит, РАф. тщательный, 
точный, отчетливый. 

ассйго, аѵі, аіит, аге, стараться, 
тщательно заниматься, точно исполнять. 

ассшто, сйсиггі и сиггі, ёге, прибѣ¬ 
гать, спѣшить, аѣзоі., или съ ай с. асе., 
или съ асе. Іосі. 

ассйзаііо, бпіз, і. обвиненіе (прот. 
йеіепзіо); шеіоп., жалоба (прот.йеіепзіо). 

ассйзаібг, бгіз, т. обвинитель (прот. 
йеГепзог). 

асейзаібгіё, обвинительно, какъ обви¬ 
нитель, Ісщиі, со свойственнымъ обвини¬ 
телю преувеличеніемъ: йісеге. 

ассйзаібгіиз, а, ит, обвинительный, 
свойственный обвинителю, апітиз, склон¬ 
ность къ обвиненіямъ. 

ассйзо, аѵі, аіит, аге, жаловаться, 
обвинять, порицать, а) вооб. аЦт йе 
или іп а^а ге. — тк. со слѣд. ^иой 
(что). — Ь) особ, передъ судомъ обви¬ 
нять (прот. йеіепйеге), аЬэоІ. или а^т 
Рагіо егітіпе (въ п. преступленіи), или 
аЦш ргойіііопіз (въ измѣнѣ), тк. аідт 
саріііз (въ уголовномъ преступленіи), 
а^ш йе ѵепейсііз (въ отравленіи), аЦт 
іпіег зісагіоз (въ убійствѣ).—тк. со слѣд. 
диой (что). 

1. асёг, ёгіз, п. кленъ. 
2. асёг,сгіз, сге, остроконечный, 

острый, агсиз, туго натянутый (*(•).— 
пер. острый, а) по дѣйствію на внѣшнее 
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чувство: а) на вкусъ = острый, пикант¬ 
ный (прот. шоіііз, Іепіз, ііиісіз), гариіа.— 
Р) осязаніе = чувствительный, прони¬ 
зывающій, жгучій, 80І: Ыетз, суро¬ 
вая зима. — у) слухъ = пронзительный, 
рѣзкій, ііЪіа, уох асгіог (прот. іисип- 
сііог). — Ь) по дѣйствію на внутреннее 
чувство: сс)=мучительный, (іоіог. — Р) == 
проницательный, тонкій, асіез іп^епіі.— 
у) = горячій, эпергичный, рѣшительный 
(прот. іпегз), апішиз, ѵіг. — б) = пылкій, 

страстный, свирѣпый (прот. тобезіиз, 
^иіеіи8, Іепіз, тіііз, тоШз), аезіітаіог, 
строгій: Іео: сапіз, злая: Іисіиз. — 
е) вооб. объ аЪзіг. и поэт, о сопсг., 
то «= страстный, энергичный, рѣшитель¬ 
ный’ (прот. 4^іегз), сопзіііа; поэт, росиіа, 
съ крѣпкимъ "напиткомъ. — то = жесто¬ 
кій, суровый, Ьеііиш, пох, зирріісіиш. 
асегЬё, абѵ. горько, только пер., а)стро¬ 

го, сурово, жестоко (прот. сотііег, 1е- 
пііег). — Ъ) съ прискорбіемъ, съ негодо¬ 
ваніемъ, іегге ак]б. 

асегЬііаз, аіія, Г. терпкость, горькость, 
горечь незрѣлыхъ плодовъ.—пер., а) стро¬ 
гость, суровость, жестокость (прот.соті- 
Іаз, Іепііаз), іпішісогпт: топил, рое- 
пагит.—Ь) горесть, бѣдствіе; ріиг., бѣд¬ 
ствія, злоключенія, удары судьбы. 
асегЪо, аге, дѣлать горькимъ; пер., 

ухудшать, сгітсп, увеличивать вину (1*). 
асегЬия, а, шп, рѣзкій для чувства, 

а) соб., а) вкуса, терпкій, горькій, не¬ 
спѣлый, иѵа.—отс. ѵиііиз, кислое, нахму¬ 
ренное лицо. — р) осязанія, пронизываю¬ 
щій, &і<уіі8. — Ъ) пер.: а) незрѣлый, без¬ 
временный, ѵіг^о: іипиз. — р) то = су¬ 
ровый, жестокій (прот. гпобегаіиз, ю- 
тіззиз), іпітісиз: ас. іп ехідепбо: ас. 
аісі или іп аідт. — тк. ішрегіит. — то = 
прискорбный, горестный, печальный, 
тетогіа, роепа, тогз. 
асегппз, а, ит, кленовый, 
асегга, ае, і. курильница, кадильница. 
асегѵаііт,абѵ. кучами (прот. зіпдиіі); 

пер., сжато. 
асегто, аѵі, аіит, аге, собирать въ 

кучу, накоплять (соб. и пер.). 
асегтиа, і, т, куча, груда; пер., мно¬ 

жество. 
асевсо, асйі, ёге, киснуть, 
асёінш, і, п. винный уксусъ и вооб. 

уксусъ; пер., язвительная острота. 
асібпз, а, пт, вислый, іпиіа.— пер., 

противный, непріятный (прот. ііиісіз). 
асіёз, ёц I. остріе, лезвее, зесигіз.— 

пер., а) острота, проницательность, о 
глазѣ, то «== проницательный взглядъ, оси- 
Іогит; то = зоркость (съ и безъ осиіо- 

гит). — отс. (поэт.) глазъ. — и опять 
пер., ас. апіші, іпдепіі, тепііз, свѣтлый 
умъ, проницательность; тк. = взглядъ, 
вниманіе.—Ь) боевая линія, боевой 
рядъ, ас. ргіта, передняя линія или 
авангардъ: тебіа, центръ арміи: іегііа, 
послѣдній рядъ: поѵіззіта или ехігета, 
арьергардъ: бехіга, правый флангъ: іп 
ргітат асіет ргосебеге; вооб. боевой 
строй, боевой порядокъ, ехегсііиз позігі; 
отс. правильный бой,сраженіе, іп асіет 
ргобисеге ребііез: іп асіет безсепбеге 
(прот. асіе ехсебеге): іпіег асіет ѵегзагі, 
находиться въ пылу сраженія. 
асіпассз, із, т. мечъ в ост. народовъ, 
асіпиз, і, т. и асіпиш, і, п. ягода, 

ос. виноградная, виноградина. 
асірепзёг, ёгіз, т. неизвѣстный родъ 

дорогой рыбы, м.—б., осетръ. 
асіуз, убіз, т. дротикъ, небольшое 

метательное копье. 
асбпііиш, і, п. волчій корень (ядов, 

растеніе);поэт.,быстро дѣйствующій ядъ. 
ас4и1езсо, ^иіёѵі, ^и^ёіит, ёге, по¬ 

коиться, отдыхать, наслаждаться по¬ 
коемъ, а)физ.,съіпс.аЫ. Іосі: Іаззііибіпѳ 
(отъ усталости).—еирЬет., уснуть= 
умереть.—о неодуш., сіѵііазасдиіезсіі.— 
Ь) пер., а) находить успокоеніе, утѣше¬ 
ніе въ чемъ, іп іио оге.—р) находить 
удовольствіе, быть довольнымъ чѣмъ, 
съ іп с. аЫ. или съ аЫ. (напр. тогіе, 
радоваться смерти). 
ас4шго, чиізіѵі, диізііиш, ёге, при¬ 

бавлять (къ тому, что имѣемъ), съ аб 
с. асе., аб Гібет, увеличивать кредитъ: 
тк. (не у Циц.) вооб., пріобрѣтать, ѵі- 
гез Ъеііо (і*). 
аегішбпіа, ае, і. острота, крѣпость, 

пер., живость, энергія. 
аегііёг, абѵ. остро, рѣзко, сильно, 

а) физ., ѵігдіз саебеге, чувствительно, 
больно.—Ь) въ умств. и нравств. отн.: 
а) проницательно,тонко, ѵібеге ѵіііа.— 
р) горячо, энергично, ревностно, асег- 
гіте гет адеге; отс. вооб. дѣятельно= 
очень, оссираіит еззе. — у) горячо, 
страстно, агбеге.—объ аффектѣ въ рѣ¬ 
чи =горячо, съ жаромъ, аіб ѵііирегаге. 

аегбаша, Шз, п. забава, развлеченіе 
музыкой, чтеніемъ; отс. музыкантъ, 
виртуозъ, чтець, разсказчикъ, шутъ. 

1. асіа, ае, 1. морской берегъ, прг- 
морье; теі. (об. въ ріиг.) тк.=вссе- 
лое препровожденіе времени или рас¬ 
путная жизнь на берегу моря. 

2. асіа, бгиш, п. дѣйствія, дѣянія; 
особ, совѣщанія, постановленія, распо¬ 
ряженія въ сенатѣ или въ народномъ 



собраніи; те*., протоколы,журналъ по¬ 
становленій сената: асіа біигпа или ри- 
Ыіса, асіа игЪапа или гегиш игЬапагит 
и одно асіа, рим. дневникъ,ежедневная 
хроника, своего рода газета. 

асііо, оііі8, Г. дѣйствіе, I) изображаю¬ 
щаго липа, образъ изложенія, жесты, 
игра (оратора, актера). — II) дѣйствую¬ 
щаго лица, дѣйствіе, дѣятельность, сог- 
рогіз, или исполненіе, совершеніе, гегшп 
іііагиш, тк. ^гаііагиш, изъявленіе бла¬ 
годарности , благодарность.—особ, обще¬ 
ственная дѣятельность, докладъ, пред¬ 
ложеніе въ сенатѣ, въ народномъ собра¬ 
ніи, переговоры, публичная рѣчь, асііо¬ 
пез шаогізігаіизіасііопез зебіііозаеиасііо- 
пез, козни, происки: Сісегопіз асііопез, 
вся совокупность гражданской дѣятель¬ 
ности Ц.— особ, въ судѣ: саизае, веде¬ 
ніе процесса; отс. процессъ, тяжба,сі- 
ѵіііз; отс. формула искового прошенія, 
особ, юридическая формула; судебная 
рѣчь, асііопез Уеггіпае, рѣчи противъ В.; 
право па искъ, асііопет баге, ассіреге; 
наконецъ, судебное засѣданіе, аііега. 
асібг, бгіз, т. 1) погонщикъ, ресогіз, 

пастухъ (і*). — II) пер.: а) ораторъ, де¬ 
кламаторъ.—особ, актеръ. — Ь) испол¬ 
нитель, посредникъ, гегшп.—въ част., 
истецъ, тк. повѣренный, стряпчій. 

асійагіиз, а, иш, легко приводимый 
въ движеніе = легкій, скорый, паѵі^іит, 
цаѵіз, легкое гребное судно, галера; тк. 
одно асіиагіа, ае, і. 

асійз, йз, ш. приведеніе въ движеніе, 
I) вооб.: а) асііѵ. = погопяніе скота.— 
отс. теі. (1.1.), право прогона, право 
проѣзда.—Ь) разз., движеніе (■(■), іегіиг 
шопз тадпо асіи, падаетъ съ ужасной 
силою (ѣ). — II) въ част.: А) тѣлодви¬ 
женіе представляющаго лица, мимика 
актера. — отс. теі., представленіе піе- 
сы или роли.— актъ; пер., часть, ех- 
ігетиз асійз аеіаііз. — В) дѣятельность, 
теі. дѣло. 

асійіит, абѵ. тотчасъ, немедленно, 
асйіёиз, і, ш. жало, вгла, кончикъ, 

I) соб.: задіііае.—И) пер., особ, въ 
ріиг., 1) все, что уязвляетъ, причиняетъ 
боль, оставляетъ глубокое впечатлѣніе, 
побуждаетъ и т. п., жало, особ, а) хи¬ 
трая топкость логическихъ заключеній 
или сужденія. — Ь) о строгомъ поступкѣ, 
асиіеит зеѵегііаііз еѵеііеге, притупить 
жало ихъ суровости.—тк. о способности 
вредить, асиіео ашіззо. — с) о рѣчи, 
«) глубокое впечатлѣніе, асиіеоз геііп- 
Яиеге іп апішіз. — /?) колкость, асиіеі 

«огаііопіз. — б) объ уколахъ заботъ, зоИі- 

сііибіпит асиіеі, мучительное безпокой¬ 
ство. — 2) побудительное ередство, по¬ 
ощреніе. 

асйшёп, шіпіз, п. острый конецъ, кон¬ 
чикъ, I) соб.: гозігі,Ьазіае.—II) пер., тон¬ 
кость, іп^епіі, остроуміе. — отс., хи¬ 
трость, уловка (зіп§. и ріиг.). 

асйо, асйі, асйіиш, ёге, острить, то¬ 
чить (прот. оЪіипбеге, геіипбеге),І)соб.: 
за^іііаз соіе (*(*). — И) пер.: 1) навострятъ, 
изощрять, упражнять, Ііп^иат, іп§е- 
піит. — 2) побуждать, возбуждать, под¬ 
стрекать, аЦт: аЦт аб аідб. 

асйз, йз, і, игла для шитья и выши¬ 
ванія; отс. аси ріп^еге, вышивать. 
асйіё, абѵ. а) остро. — Ь) проница¬ 

тельно, остроумно, мѣтко. 
асйіиз, а, иш, РАсу. заостренный, 

острый (прот. ЬеЬез, геіизиз, оЬіизиз), 
I) соб.: зибез, тк. ріпиз, колючая, игли¬ 
стая (ѣ): сиргеззиз, остроконечный (•}*).— 
II) пер.: а) рѣзкій, зопиз, ясный, высо¬ 
кій тонъ, дискантъ (прот. зопиз дгаѵіз), 
8е1и, пронизывающій (•}•): зоі, жгучее (*)*): 
пюгЬиз, острая (прот. Іоп^из, ѵеіизіиз): 
асиіа ЬеШ, опасности войны (*)*).—Ь) про¬ 
ницательный, остроумный, тонкій (прот. 
геіизиз, ЬеЬез), о лицахъ и аЪзіг., пагез, 
тонкое чутье, тонкая наблюдательность 
(!): зіибіа, требующія проницатель¬ 
ности. 
аб (др. лат. аг), ргаер. с. асе., къ, до 

(прот. іп съ асе.), I) о мѣстѣ: А) соб.: 
1) для обозначенія направленія, а) въ 
движеніи: бисеге Іедіопез аб Іюзіет: 
тіііеге ІіЬгит аб аЦт, поднести кому 
книгу. — Ь) въ протяженіи: а 8а1о- 
піз аб Огісит.— 2) для обозначенія бли¬ 
зости пребыванія: а) у, при, передъ, 
іасбге аб ребез аіф: аб (предъ) зибісет 
а^еге. — аб аЦб: аб ѵіпит, за виномъ, 
аб Іитіпа, при свѣтѣ, ал ііЬіат, подъ 
звуки флейты. — Ь) аб ѵіііат, на дачѣ; 
тк. эллипт. аб Сазіогіз (аебет).—В)пер., 
а) о направленіи движенія: а) вооб. при 
глаголахъ движенія: тоѵѳге, іпбисеге, 
ітреііеге, Ьогіагі, іпѵііагеидр. — ^)для 
означенія стремленія и склонности, при 
сущ. сирібііаз, аѵібііаз, аіасгііаз и др.— 
при прилаг. аѵібиз, ргорепзиз, іпіепіиз, 
асег и др. — у) для обозначенія назна¬ 
ченія, для, при зиЬзі. (особ, аб съ де- 
гипб. или ^египбіѵ.), тііііез аб паѵет, 
матросы: зегѵоз аб гешит баге: ос- 
сазіопет аб гет ^егепбат іоге: аг- 
депіит аб ѵезсепбит іасіит, серебря¬ 
ная столовая посуда: аб зресіет, для 
вида.— при аб]., какъ-то: паіиз, іасіиз, 
босіиз, ібопеиз, иііііз и др. — послѣ гла- 
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головъ: айіиѵаге, сопіегге, (асеге, соп- 
Ясеге, еззе (служить), ѵаіеге, роззе, рго- 
Ясеге и др.— ^иій ай геш? что толку 
въ этомъ? какое это имѣетъ отношеніе 
къ дѣлу? ^иій ай те? какое мнѣ дѣло 
до этого?—й) для обозначенія отноше¬ 
нія чего-н. къ чему-н., аа) въ отноше¬ 
ніи къ чему, относительно, при сущ., 
тепііз ай ошпіа саесііаз.— при прилаг., 
іиіиз ай ісіиз.— /9/9) въ сравненіи съ 
чѣмъ, сравнительно, диій ай ргітиш 
сопзиіаіит зесипйиз.—Ь) о расширеніи 
и наддачѣ: до, а) вооб.: ѵіг§із ай песет 
саейі: ай ехігетит, айиііітит, см. ехіге- 
тиз (подъ ехіег) и иііітиз (подъ иііег).— 
/9) при обозначеніи мѣры, зсгоЬет ай 
тейіит сотріеге.— у) при обозначеніи 
числа, аа) до котораго доходитъ извѣст¬ 
ное количество: до, ай питтшп соп- 
ѵепіі, до копейки, точь въ точь: ай впит 
(ипат) отпез, всѣ до одного: тк. одно 
ай ипшп; ай ітриЬегез, но исключая и 
дѣтей. — /9/9) при опредѣленіи приблизи¬ 
тельнаго числа: до, около, почти, (іиітг.з) 
отпіпо ай йисепіоз. — отс. какъ айѵ. 
оссізіз ай Ьотіпит тіІіЬиз циаіиог.— 
с) для обозначенія присоединенія, при¬ 
бавленія къ чему-и., до- къ, кромѣ, 
сверхъ, Ьос ипшп ай рпзііпат Гогіипат 
йсіиіі: пізі циій ѵіз или ѵиіііз ай 
Ьаес. — отс. ай Ьос, ай Ьаес, къ этому, 
кромѣ того: ай ій ^иой, кромѣ того что 
к. — й) для обозначенія основанія и 
слѣдствія, на, вслѣдствіе, ай іатат Ъеііі 
поѵаз Іе^іопез зсгіЬеге: ай аідй гез- 
ропйеге: ай сіатогет, на крикъ. — 
е) для обозначенія образа или способа 
дѣйствія: сообразно съ чѣмъ, по (прот. 
сопіга), а^еге ай ргаезегіріит: ай іет- 
риз, по обстоятельствамъ: ай ѵегЬит, 
слово въ слово, дословно: айехетріит, 
по примѣру: ай ѵоіипіаіет, согласно 
съ желаніемъ, по желанію: ай Ьипс 
тойит, такимъ образомъ. 
И) о времени: 1) для означенія распро¬ 

страненія до извѣстнаго времени, при чемъ 
обращается вниманіе: а) на протекаю¬ 
щее между тѣмъ время: до, аЬ сопзиіаіи 
е]из из^ие ай ехігетит іетриз. — Ь) на 
продолженіе времени: на, ай ехі^иит 
іетриз.— 2) для обозначенія наступленія 
чего-н. къ извѣстному времени: а) къ, 
ай іетриз, во время: а^т ай тепзет 
Іапиагіит ехзресіаге. — Ср. йіез, Іих, 
іетриз.— Ь) послѣ, по прошествіи, че¬ 
резъ, ай аппоз йесет: ай рипсіит іет- 
рогіз, въ одно мгновеніе, мигомъ. 

* айасііо, опІ8, і* приведеніе, .іигіз.іи- 
гапйі (къ присягѣ). 

айаедпе, айѵ. равнымъ образомъ, 
айаецио, аѵі, аіит, аге, сравнивать, 

уравнивать, I) соб.: тоіез тоепіЬиз: 
іесіа зоіо, сравнять дома съ землею, 
срыть до основанія. — II) пер., а) рав¬ 
нять, ставить па ряду, сит ѵігіиіе ібг- 
іипат.— Ъ) равняться, быть равнымъ 
кому, чему, аііііийіпет тигі, достигать: 
аідт §гаііа арий Саезагет: сигзит 
аідз, не отставать (на бѣгу) отъ кого. 

айатапіёия и обык. айатапііпиз, а, 
ит, стальной, твердый какъ сталь, не¬ 
сокрушимый (*!*). 
айашаз, апііз, асе. апіа, об. т. сталь, 

у поэтовъ вооб. твердый металлъ, бронза, 
желѣзная цѣпь. - у поэтовъ какъ символъ 
нечувствительности,непреклонности, кре¬ 
мень (пер.). 

айато, аѵі, аіпт, аге, полюбить, 
айарёгіо, рёгйі, регіи т, іге, откры¬ 

вать, I) прот. орегіге, ѵе1аге = что-н. 
покрытое открывать, обнажать, аідй.— 
II) прот. сіаийеге = открывать, отворять, 
рогіаз. 

* айарегШіз, е, что можно открывать, 
отворять (*|*). 

айодиог, аіиз зипи агі, ходить за во¬ 
дой, доставать, черпать воду. 
айаи^ёо-і аихі, аисіиш, еге, пріумно¬ 

жать, увеличивать. 
айЫЪо, ЪіЪі, ёге, подшивать; пер., 

запечатлѣвать, принимать къ сердцу (*}•)* 
айс..., см. асе... 
* аййепзёо, ёге, дѣлать чаще, асіет 

сомкнуть ряды (І*). 
аййіео, йіхі. сіит. ёге, приговаривать, 

присуждать, I) о вѣщихъ птицахъ и га¬ 
даніяхъ, предвѣщать успѣхъ, благопріят¬ 
ствовать, съ йаі. регз. или аЬзоІ. (прот. 
аЬйісеге). — II) приговаривать, прису¬ 
ждать, а) о судьѣ, аіеі Ьопа: ІіЪсгшп 
согриз іп зегѵііиіет. — въ част., несо¬ 
стоятельнаго должника отдавать въ соб¬ 
ственность кредитору, а^таіеі. — отс. 
аййісіиз, несостоятельный должникъ, обя¬ 
занный, по приговору претора, служить 
своему заимодавцу до уплаты долга; вооб. 
признать кого обязаннымъ уплатить, съ 
йаі. (кому?).—Ь) на аукціонѣ=оставлять 
что за кѣмъ, отдавать, ориз ИЗІОЬХ 
тіІіЬиз. — отс. айй. аісі акрі питто 
зезіегііо или одно питто, отдавать за 
безцѣнокъ, почти даромъ, дарить.—вооб. 
за деньги уступать, продавать, ге^па 
ресипіа.— с) вооб. предоставлять, пе¬ 
редавать, аіф Ьопа іп риЫісит, конфи¬ 
сковать.— особ, зе аісі, всецѣло преда¬ 
ваться кому, безусловно (или рабски) 
подчиняться кому, зе зепаіиі.— отс. 
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аййісіиз, всецѣло преданный, безусловно 
(или рабски) привязанный, съ йаі. или 
со слѣд. іпі. (*)-). 
аййісііо, бпіз, Г. присужденіе. 
аййізсо, ёійісі, ёге, доучиваться, еще 

учиться. 
аййііатепішп, і, п. прибавленіе, при¬ 

дача. 
аййо, йійі, (Шиш, ёге, придавать, 

I) давать кому или чему что (прот. йе- 
шеге, айітеге), а) соб.: ігепа едиіз, на¬ 
дѣвать узду (т): ^идіз агсст, строить 
замокъ на гс (}): аісі саісаг или саіса- 
тіа, пришпоривать (возбуждать, карт.): 
аісі сотііет (+). —отс. аісі аййііиз, 
приставленный къ кому (какъ преслѣдо¬ 
ватель, бѣдствіе 1*). — Ъ) пер., прида¬ 
вать, внушать, аісі апішнт.— II) уве¬ 
личивая прибавлять, добавлять (прот. 
йетеге, айітеге, йеігаѣеге), съ іп или 
асі с. асе. или съ йаі., а) соб.: аййего 
§гайшп (зс. ^гайиі), прибавлять шагу, 
иттн скорѣе: аййеге іп зраііа ( = зраііа 
іп зраііа), проѣзжать кругъ за кругомъ 
(1*): тиИаз гез поѵаз іп есіісіит, вклю¬ 
чить много новаго въ эдпктъ.— Ь)пер.: 
орегі посіет, и ночь употреблять на ра¬ 
боту (1'). 

* аййбеёо, еге., еще учить чему-н. (I). 
айгійЬНо, аѵі, Гііиш, аге, приходить 

въ сомнѣніе, сомнѣваться, сіе или іп аЦа 
ге или со слѣд. ^иій, со слѣд. питп, ап, 
иігит—ап.—въ част., подвергать сомнѣ¬ 
нію, только рагі. рсгГ., ге аййаЪііаій, 
въ сомнитечьномъ состояніи. 
айййео, Йихі, Йисіит, ёге, I) притя¬ 

гивать, а) вооб.: гатиіит (про г. гетіі- 
Іеге ѣ). — Ь) въ част.: а) туго натяги¬ 
вать (прот.гешіііеге), іипез, агент (•)*).— 
Р) стягивать, морщить, сиіеш (прот. 
гетіііеге). — II) къ кому-н. или куда-н., 
въ качествѣ вождя пли проводника (сіих), 
приводить (п]ют. аЬйисеге), А) соб.: 
ехегсііиш зиЬзійіо аісі: ак}т іп іиз, 
іп іисіісіит или одно аЦш, приводить 
въ судъ: а^иат, провести куда-н. во¬ 
ду.— В) пер.: а) доводить до извѣст¬ 
наго положенія, ставить въ извѣстное 
положеніе, акрп іп зегшопет: іп іпѵі- 
йіат, сдѣлать кого предметомъ ненави¬ 
сти: а^ш іп зизріеіопет аісі, навлечь 
на кого чье-п. подозрѣніе: езі гез іат 
іп ешп Іосит аййисіа, иі еіс., дѣло до¬ 
ведено (дошло) до того, что к.—р) при¬ 
водить кого въ извѣстное состояніе, 
склонять, побуждать, поп Гасііе аййисі 
асі сгесіепсіиіп: аййисіиз зиш оШсіо, иі 
еіс.—тк. въ рагі. регі. (часто для опи¬ 
санія аЫ. саизае), рисіоге аййисіиз, отъ 

стыда. — особ, склонять къ извѣстному 
убѣжденію, вѣрѣ, поп аййисог, иі риіет 
или одно поп аййисог — со слѣд. асе. 
с. іпбл. — тк. поп пли ѵіх роззе ай- 
бисі, иг еіс. — у) быть причиною чего, 
причинять, іеЬгез (•)*). 

айёйо, ё<1і, ёзнш, ёге, объѣдать, об¬ 
грызать.— объ огнѣ, обжигать; о водѣ 
подмывать, асіезі Іарісіез, гладкіе (*(*).— 
пер., проѣдать, проматывать, ресипіат. 

айетрііо (айетііо), бпіз, і. отнятіе. 
1. айёб, а(1ѵ. до того, такъ далеко, 

I) . соб., до тѣхъ поръ (усиливается че¬ 
резъ из^ие и со слѣд. (Іит, (Іопес, 
^иоай).—И) пер., до (въ) такой степени, 
такъ, а) для усиленія понятія въ сравне¬ 
ніи (съ сильнымъ логич. удареніемъ) при 
глаголахъ, прилаг. и сущ., со слѣд. иі 
или (послѣ отриц. выраженій со слѣд. 
диіп съ соп]. — отс. асіео поп иі еіс., 
айео піЬіІ иі: еіс., такъ мало, что.—тк. 
для усиленія понятія: очень, весьма.— 
Ъ) вооб. для означенія наддачи: даже, 
сіисет Ьозііпт іпіга тоепіа аіяие асіео 
іп зепаіи ѵійетиз. -- с) для того, чтобъ 
выдвинуть понятіе: именно, особливо, 
при глаг., сущ., прилаг., иарѣч. — при 
мѣст., особ, часто ісі асіео.— особ, съ 
аЦис, и скорѣе, и вѣрнѣе, я лучше.— 
сі) для обоснованія сказаннаго (въ на¬ 
чалѣ предложенія), до такой степени. 

2. айёо, Іі (рѣдко Іѵі), Ниш, Іге, 
къ кому, чему-н. приходить, являться 
(прот. аЬіге, іи^еге), I) соб.: а) вооб.: 
Ношат аЦие іп сопѵспіит: ериіаз, 
являться, бывать на пирахъ(1*).— Ь) въ 
част., а) какъ суд. і. і., асііге ай ргае- 
іогет іп^із или одно айіго іп ,)и$, прихо¬ 
дить въ судъ, подавать жалобу въ судъ.— 
р) чтобы осматривать, посѣщать, Ьусіаз 
игЬез ф. — у) чтобы обратиться съ 
просьбой, просить помощи, совѣта, ргае- 
іогет. — отс. обращаться за указаніями, 
сирашивать, вопрошать, та^оз: ІіЬгоз 
УіЬуІІіпоз. — приходить куда-н., ища 
пріюта,заходить, піііІе йотоз (*(•).—обра¬ 
щаться къ кому, чему съ молитвою, 
агаз.— д) вражд. итти противъ, напа¬ 
дать, атаковать, ай ѵігшп (*]•): оррійа.— 
II) пер.: а) приступать къ чему, брать 
на себя что, ай геш риЫісат (госуд. дол¬ 
жность) : Ьегейііаіет, вступать во владѣ¬ 
ніе наслѣдствомъ, получить наслѣдство.— 
Ь) подвергать себя чему-н., ай регіеиіит 
или одно регіеиіит: регіеиіит саріііз, 
подвергнуться уголовному преслѣдова¬ 
нію: іпітіеіііаз, наживать враговъ. 

айерз, Іріз, с. жиръ. — теіоп., Саззіі 
айірез, толстое брюхо К. 
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аіерііо, бпіз, I. достиженіе. 
аіёдпііо, аѵі, аіиш, аге, подъѣзжать 

верхомъ, прискакать къ кому, куда, аЬзоІ. 
иди съ ай, іп с. ассиз. или съ однимъ 
іаі.; тк. съ аЬ с. аЫ. 

&ІГ..., см. аИ... 
аі&..., см. 
аіЬаегёо, Ьаезі, Ьаезит, ёге, липнуть, 

держаться за что, висѣть, I) соб., съ 
іаі. иди іп съ аЫ.— II) пер.: а) по мѣ¬ 
сту и времени, примыкать, граничить, 
аЬзоІ., съ ба!. Іосі или съ асе. (■(-). — 
b) крѣпко держаться кого, чего, при¬ 
стать точно репей, не отставать, съ 
іаі. (напр. Іаіегі асІЬаегеге, сидѣть на 
шеѣ).— оставаться вѣрнымъ чему, пиШ 
іогіипае: сиі Сапіз со^пошеп асІЬаегеІ, 
которому постоянная кличка Песъ (-)-).— 
c) быть добавлену, іп аЦа ге (на чемъ); 
отс. составлять добавленіе, прицѣпиться. 

аіЬаегезсо, Ьаезі, Ііасзнш, ёге, при¬ 
липать, засѣсть, 1) соб., съ іаі., съіп 
с. аЫ., съ асі с. асе. (напр. іга^иіа асі 
Іиггіт асІЬаезіі, дротикъ вонзился, за¬ 
сѣлъ въ башнѣ).— II) пер.: приставать, 
привязываться, крѣпко держаться, аЬз., 
съ іп с. аЫ. (напр. іп Ьіз Іосіз, пробыть 
нѣкоторое время въ гс). 
шШЪёо, ЫЬйі, ЫЪПот, ёге, держать 

при чемъ или по направленію къ чему- 
н., I) вооб. прикладывать, накладывать, 
класть на что, направлять, обращать, 
съ асі с. асе. или съ іаі., тапиз §епі- 
Ьиз, обнять колѣни (*)-), карт.: тапиз 
аіЬіЬеге ѵесіі^аііѣиз, наложить руки на 
доходы: аіЬіЪеіе апітоз, обратите вни¬ 
маніе.— II) въ част.: А) какъ придачу 
или вспоможеніе прибавлять, аіді асі 
рапет,—съ аЬзіг. объект., присоеди¬ 
нять, съ аі с. асс.*или съ іа!. — В) для 
опредѣленной цѣли держать, имѣть, т.-е. 
а) употреблять что-н. какъ средство для 
или противъ кого, чего, примѣнять, съ 
асі с. асе., съ іаі., ос) употреблять, 
тасЬіпаз аі аЦі: аіеі ѵіш: тето- 
гіат сопіитеііае, помнить: іапіит сіЬі 
еі роііопіз, иі еіс. — /9) прилагать, іііі- 
депііат. —у) доставлять, ѵоіиріаіез.— 
отс. аіЬіЬеге аЦі ег^а, аіѵегзиз, іп 
аЦт или іп аЦо, употреблять что по 
отношенію къ кому, оказывать кому что, 
являть, сгиіеіііаіет іп аЦт. — въ част., 
іп аЦа ге (въ чемъ, при чемъ), іп регі- 
сиііз атіеогит Мет, въ опасности сво¬ 
ихъ друзей проявить вѣрность. — Ь) ко- 
го-н. привлекать, допускать къ чему (въ 
качествѣ помощника, заступника, совѣт¬ 
ника, участника), съ аі, іп с. асе. или 
еъ іаі. — отс. аіЬіЬеге аЦт, привле¬ 

кать, призывать на поиощь (прот. гешо- 
ѵеге), Ггаігет: Іосогит регііоз, спра¬ 
шивать совѣта у к. —съ нар., обращать¬ 
ся съ кѣмъ, аЦт ІіЬегаІіІег, зеѵегіиз. 
аіЬіппіо, Іѵі или Іі, Наш, іге, ржать, 

едио (*(•). — пер., о людяхъ, аі аЦі. 
аіЬогіаіІо, бпіз, I. ободреніе, поощре¬ 

ніе, увѣщаніе (тк. и ріиг.). 

аіЬогіаібг, бгіз, т. ободритель, по- 
ощритсль, увѣщатель, аЬзоІ. илп съ деп. 
(къ чему). 
аіѣогіог, аіиз ваш, йгі, ободрять, 

поощрять, побуждать, увѣщевать (прот. 
іеЬогіагі), съ аі с. асе.; съ иі с. сопі. 
аіЬйс, аіѵ. до сихъ поръ.— отс. издие 

аіЬис и аіЬис зешрег, вплоть до на¬ 
стоящаго времени, все время: аіЬис 
поп или педие аіЬис, еще не. 

аіісіо см. &і]ісіо. 
аіі^о,ё^і, асіош, ёге, пригонять (прот. 

аЬі^еге), 1) соб.: а)одуш., съ ехс. аЫ., 
аі с. асе. или (поэт.) съ асе., тк. съ 
рег с. асе. — въ части., агЬіігшп или 
агЬіігіиш (др.-лат. вм. аі агЬ.) аіі^е- 
ге аЦш, требовать въ судъ. — Ь)неодуш., 
іиггіт, придвигать: іі^па йзіисіз, вби¬ 
вать, вколачивать; стрѣлы бросать, ех 
Іосіз зирегіогіЬиз іеіит іп Іііиз.— объ 
оборон, оружіи, вгонять, вонзать, аісі 
епзет (-)-), зсаіргит іп агіісиіо, іеггит 
регресіиз; отс. теі., ѵиіпиз, наносить.— 
II) пер., приводить, доводить до чего, 
принуждать, аі тогіет. — поэт, съ 
іпйпіі.— особ, аіі^сге аЦт аі^фгап- 
іит, или ^ге^гаМо, или засгатепіо, 
привести кого къ присягѣ.— тк. аіі^еге 
аЦт іп аіф ѵегЪа ^зіигапіит ііли аіі- 
деге а^т іп ѵегЬа аіф, привести кого 
къ присягѣ на вѣрность кому. 

аііто, ёті, сгаріит (стіит), ёге, 
отнимать = а) вооб., снимать, ѵіпсиіа, 
сапіЬиз (•)•). — удалять что-н. непріятное 
отъ кого, избавлять кого отъ чего, іоіо- 
гез (•)•). — Ь) отнимать, лишать кого чего 
(прот. іаге, іопаге, аііеге, ігіЬиеге), 
аісі ресипіат: зрет.—поэт, съ іпб- 
піі. = воспрещать, возбранять (*)•). — с) 
кого-н. у кого отнимать, вырывать, аЬрп 
Іеіо, спасти отъ смерти (і-). — особ, о 
смерти, похищать; отс. аіетріиз, умер¬ 
шій, погибшій (■(■). 

* аііпзиг^о, ёге, приподниматься, 
аіірівсог, іеріив вит, іірізсі, до¬ 

стигать, I) соб., въ пространствѣ = до¬ 
гонять, аідт. —И) пер., достигать, по¬ 
лучать, зепесіиіет: ѵісіогіат, одержать: 
іиз зиит; тк. аіеріиз разз. 

аііійз, йз, т. приходъ, приближеніе 
(прот. аЬііиз), I) соб.: а) вооб., Іііогіз: 



асЦйсёо — 13 айтіпізігаИо 

айііит йеГи^сге, избѣгать встрѣчи. — 
b) въ част., доступъ, съ іп с. асе.; тк. 
доступъ къ кому, тк. съ ай с. асе. — 
c) теі., входъ (мѣсто, прот. ехііиз), іеш- 
ріі.— Н) пер., а) вступленіе во что, пер¬ 
вый шагъ: айііиз асі саизаш аіеі ра- 
іеі. — Ь) возможность достиженія или 
полученія чего-н., случаи, съ асі с. асе. 
или съ деп. зиЬзі. пли §египй.(розіи1апйі). 

ай)асёо, ёге, лежать подлѣ, приле¬ 
гать, быть смежнымъ, съ асі с. асе., съ 
асе. или съ йаі. 

асЦесІІо, бпіз, Г. прибавленіе, присо¬ 
единеніе, 1) вооб., рориіі АІЬапі.—И) вь 
част., надбавка, наддача. 
ай)Мо (въргаез. ай1сІо),іёсі,іесішп, 

ёге, добрасывать куда-н., бросать куда-н., 
I) въ тѣсномъ смыслѣ: а) соб.: іеіит.— 
Ь) пер.: а) бросать взглядъ, устремлять 
взоры, осиіиш Ьегейііаіі (= зариться на 
наслѣдство). — р) мысли, вниманіе, рас¬ 
положеніе обращать на кого или что, 
апітшп а<1 аЦй, аісі геі. — II) въ ши¬ 
рокомъ смыслѣ, прибрасывать, А) бро¬ 
сать, власть на или во что, ѵішз іп 
ап^иет, прыскать (•(*). — пер., внушать, 
апітоз іиѵспі, придавать духа (•(*). — 
В) прибавлять, присоединять, а) соб., 
а&дегет асі тапіііопез, сдѣлать насыпь 
на засѣкѣ. — Ь) пер., ос) вооб. (прот. 
йетеге, йеігаііеге), іеггіііз сигаш. — 
р) къ сказанному прибавлять, присо¬ 
единять.— отс. Ъис асу іео, къ этому при¬ 
бавь, при этомъ не забывай, паіаз зер- 
іет (I). — у) накинуть (на аукціонѣ). 

айщсИсо, аѵі, аіит, аге, присуждать 
^прот. аЬіийісаге), аісі аіца. 
ай)йшспіит, і, п. вспомогательное 

средство, вспоможеніе (прот. йеігітеп- 
іит, іпсоттосіит), аіеіз геі, ай аЦй, 
аісі геі (для чего). 

&й)ипсі!о, бпіз, I. привязываніе; пер., 
соединеніе, связь, апіті, расположеніе. 
ай)ипсіиз, а, иш, РАЙ). I) смежный, 

сосѣдній, іпзиіа. — II) тѣсно связанный; 
отс. свойственный, приличный; зиЬзі. 
афипсіит, і. п. свойство, особенность, 
принадлежность. 

а<Цип&о, зипхі, зипсіиш, ёге, привя¬ 
зывать, I) соб., едиоз запрягать (•?*). — 
II) пер., присоединять, соединять, А) въ 
пространствѣ и времени: а) въ простран¬ 
ствѣ: а) неодуш., паѵез паѵіЬиз.—особ, 
разз. асуипсіиш еззе, граничить съ чѣмъ, 
быть смежнымъ, Гипйо ихогіз.—тк. айщп- 
сіиз Гипйиз (смежное). — /$)лицъ, Зашпі- 
ііиш ехегсііиш. — Ь) во времени: ипиш 
Іасіиш (|). — В) вооб. внѣшне или 

внутренно присоединять, а) неодуш., 

ос) въ рѣчи присоединять, присово¬ 
куплять, Ьос ипиш или Ши<1, съ 
асе. с. іпйп.— р) присоединять, въ по¬ 
литическомъ отнош., съ ай с. асе. или 
съ йаі. — у) извѣстное обстоятельство 
придавать, доставлять, Ьопогеш рориіі 
Котапі гсЬиз: зіЬі аЦй = пріобрѣтать, 
снискивать: зіЬі аихіііиш: Ьепеѵоіепііат 
(зіЬі) Іепііаіе аийіепйі. — й) душевную 
дѣятельность исключительно или усердно 
обращать, направлять на что, съ ай с. 
асе. (напр. егішеп еі зизріеіопеш роііи/ 
ай ргаейаш, диаш ай е^езіаіеш). — 
Ь) лицъ: присоединять кого въ качествѣ 
чего, ставить кого въ извѣстныя отио 
шенія, аЦш зосіиш зишшіз геЬиз (I*): 
игЬеш ай ашіеіііаш, принимать въ дру 
жбу: аЦш зіЬі атіешп, пріобрѣсти въ 
комъ-н. друга: зе ай аЦш, или айа^й, 
присоединиться, примкнуть къ кому, при¬ 
нять участіе. 

1. ай)ііго = ай)иѵего, см. ай)иѵо. 
2. ай^йго, аѵі, аіит, аге, присоеди¬ 

нять клятву = клясться, I) клятвенно 
увѣрять, клясться, ошпіа; тк. съ асе. с. 
іпйп.—И) клясться, сариі Зіудіі іопііз(і'). 
а^йібг,бгіз,т.помощникъ, въ дурномъ 

смыслѣ, пособиикъ, аіеіз геі, ай аідй пли 
іп аЦа ге, тк. сопіга раігіат; аЬзоі., 
ше ай]піоге; въ част., у должностныхъ 
лицъ, адъютантъ, чиновникъ особыхъ 
порученій. 

а<І)йігіх, ігіеіз, Г. помощница, въ дур¬ 
номъ смыслѣ, пособница, аЬзоі., съ деп. 
или съ іп с. аЫ. 

ай)йѵо, з‘йѵі,^йіит, зиѵаге, помогать, 
поддерживать, а) вооб.: ос) кого, аЦш 
іп аЦа ге, а^ш ай аіцй.—р) что.-н. 
поддерживать, содѣйствовать чему, і^аеш 
(прот. ехзііп^иеге): шиііиш еогиш орі- 
піопеш айіиѵаі, ^иой еіс. (то обстоя¬ 
тельство, что). — у) аЬзоі. = помогать, 
приносить пользу, а^й, поп тиііиш. — 
Ь) нравственно поддерживать, ободрять 
аідт. 
айі..., см. аіі... 
* айтаійго, аге, ускорять. 
айшёііог, тепзиз зпт,Ігі, отмѣривать, 

ігитепіиш ехегсііиі. 
айтіпісйіпт, і, п. подпора, I) соб : 

а) колышекъ, тычина. — Ь) вооб., вспо¬ 
могательное орудіе. — II) пер., опора, 
помощь. 
айшіпізіёг, зігі, т. служитель, I) слу¬ 

га. — И) помощникъ, товарищъ; въ дур¬ 
номъ смыслѣ, пособникъ. 

* айшіпізіга, ае, I. служпгельпипа. 
помощница. 

айтіпізігаііо, бпіз, Г. поданіе помощи. 
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помощь, зіпе Ііотіпит абтіпізігаііопе; 
отс. управленіе, завѣдываніе, паѵіз: 
абтіпізігаііопез рогіиз, свободное поль¬ 
зованіе гаванью.— аЬзоІ., оіппіз абтіпі- 
зігаііо, все дѣло осады. 

абтіпізіго, аѵі, аіит, аге, управлять, 
руководить, завѣдывать, распоряжать¬ 
ся, и вообще вѣдать, исполнять, а)вооб., 
паѵеш, пе^оііит.— Ь) на войнѣ, Ьеііит, 
руководить военными дѣйствіями(въ кач. 
главнокомандующаго): затгпат гегнгп, 
имѣть главное начальство: ехегсііит: 
геш раЫісаш, управлять государствомъ 
яо-военному, съ ехегсііи или безъ него: 
ітрегіа, отдавать приказанія: аідие 
Ьаес ііа Саезаг абтіпізігаЪаі, иі, Ц дѣ¬ 
лалъ эти приготовленія : рег зе диае 
ѵібеЪапіиг абтіпізігаЪапі, они принима¬ 
ли мѣры по своему усмотрѣнію : еа, 
диае атізза зипі, абтіпізігаге еі гей- 
сеге, своею распорядительностью возна¬ 
градить потерю: иі еа, диае ітрегаз- 
зепі, бііфпіег абтіпізігагепі, точно ис¬ 
полняли : бехігат рагіет орегіз, напа¬ 
дать на правую сторону укрѣпленія.— 
аЬз. = дѣйствовать, дѣлать дѣло, испол¬ 
нять свою обязанность. — с) въ госу¬ 
дарствѣ, геш риЫісат, ргоѵіпсіаш. 

абтігаЬШз, е, достойный удивленія, 
удивительный; отс. странный. 
абтігаііо, опіз, і‘. удивленіе (и въ 

ріиг.). — отс. абтігаііопе аіТісі, быть 
предметомъ удивленія : абтігаііопет Ьа- 
Ьеге, тоѵеге, приводить въ удивленіе, 
возбуждать удивленіе. 
абтігог, аіиз зит, агі, а) смотрѣть 

на чтосъудивленіемъ,удивляться,аЦш, 
аЦб, аЬ}т іп а^а ге, а^б іп аф.— 
Ь) приходить въ удивленіе, паходить 
удивительнымъ,съудивленіемъ узнавать 
что, аЦб, піЫІ, бе аЦо или бе ге аЦа, 
съ ассиз. с. іпби., съ ^иоб, сиг, ипбе 
и т. п. — Рагі. іиі. разз. абтігапбиз, а, 
ит, достойный удивленія, удивительный. 

абтізсёо, шізсйі, тіхіит (тізіит), 
ёгс,І) что-н. примѣшивать, а) соб., аЦб 
тк. ак^б аісі геі. — Ь) пер.: а) вооб. 
прибавлять, присоединять, Ьіз (іе^іопі- 
Ъиз) Апіопіапоз тііііез —р)вмѣшивать, 
тк. впутывать, аб іб сопзііішп абшізсегі, 
впутаться въ этотъ совѣтъ. — II; съ 
чѣмъ-п. смѣшивать, аЦб аЦа ге 
абтіззагіиз, іі, т. съ и безъ е^ииз, 

нрипускпой жеребецъ; пер., о сладо¬ 
страстныхъ людяхъ, 
абтіззшп, і, п. проступокъ, вина, 
абтіііо. тізі, пііззит, ёге, припу¬ 

скать, допускать, I) пускать, куда-н., 
лазать во.ііо, а) лсікадь пускать вскачь, 

ециит іп аЦт, поскакать противъ гсг 
едио абтіззо, во весь опоръ.—Ъ) устре¬ 
млять, ускорять движеніе (ходъ или 
бѣгъ), зиоз іп ѵегЬа поѵіззіша Йисіиз (*(•): 
абт. зе (о водѣ); тк. абшіззае іиЪае, раз- 
вѣвающіяся гривы (*(-): абшіззо раззи, 
ускореннымъ (быстрымъ) шагомъ ; отс. 
абтіззиз, а, ит, стремительный, бы¬ 
стрый, абшіззае адиае (*(-).—II) допу¬ 
скать къ кому, чему, впускать, А) соб.: 
a) вооб. (прот. агсеге),а^т аб аЦт, Іисет 
іпіЬаІатоз.—Ь) допускать (къ себѣ), да¬ 
вать доступъ,принимать (къ себѣ) (прот. 
агсеге, ехсіибеге), аЦтп. — с) къ участію 
въ совѣщаніи, занятіи допускать, при¬ 
влекать, афп аб сопзіііит, аб соі- 
^иіит, Ьогит іп питегит.—В) пер.; 
I) давать доступъ чему-н. (словамъ, 
просьбѣ, жалобѣ) = принимать, внимать, 
слушать, пе аб аигез диібет: ргеса- 
ііопет.—2) допускать (какое-ниб. дѣло), 
дозволять случиться чему, а) вооб. Иіет 
(о судьѣ) : абтіііипі аѵез, обѣщаютъ 
благопріятный исходъ.—Ь) допускать = 
учинить, совершить (съ и безъ іп зе), 
іасіпиз, зсеіиз: Іаеіпиз іп зе, привлечь 
на себя отвѣтственность за престу¬ 
пленіе. 

абшіхііо, опіз, і*. примѣшиваніе, при- 
мѣсь. 

абтббшп, абѵ. I) при опредѣленіи 
мѣры, точно, ровно, особ, при числит., 
по крайней мѣрѣ, не мепѣе, іиггез аб- 
тобит СХХ: тіііе абтобит ЬозЬіит.— 
II) при опредѣленіи степени, въ полной 
мѣрѣ, въ полномъ смыслѣ слова, впол¬ 
нѣ, совершенно,весьма,А)вооб.: а)при 
аб]. (рагі.) и абѵ., педие абтобит зипі 
тиііі: заііз абтобит: абтобит пі- 
Ьіі, піЬіІ абтобит, пиііиз абтобит, 
рѣшительно ничто, рѣшительно никто.— 
и при обозначеніи возраста, какъ-то: риег, 
абоіезсепз, тк. поп абтобит ^гапбіз па- 
іа.—Ь) при глаг., ехасіо абтобит тепзе 
ІчзЪгиапо.—В) въ част., въ утвердит, от¬ 
вѣтахъ: такъ точпо, совершенно вѣрно. 

абшбпёо, йі, Ниш, ёге, а) напоми¬ 
нать, приводить на намять : аЦт, аЦт 
аіф геі или бе аЦа ге.—аЦт Ьаес, 
еат гет и т. п. — съ асе. с. іпйп. — 
съ доп. предл. съ ^иа^іа5, ^иі и т. п. 
b) наставлять кого = а) дѣлать пли да¬ 
вать наставленія, вразумлять, увѣщевать 
(копстр. какъ а). ~Р) увѣщевать, уго¬ 
варивать, побуждать, предостерегать, 
съ иі или пе с" соф или съ соп)., тк. 
съіпйп.—у) дѣйствіемъ понуждать,пого¬ 
нять, Іеіо Ъііи<2;пз 
айтбпШо, опіз, і. напоминаніе, а) на- 
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поминаніе о чемъ. — Ь) наставленіе, увѣ¬ 
щеваніе (тк. ріиг.). 

айшбпіібг, бгіз, ш. напоминатель, 
увѣщеватель. 
айтопШз, й, т. а) напоминаніе, 1о- 

согшп (о к). — Ъ) наставленіе, увѣща¬ 
ніе, аіс|з.—тк. побужденіе, Іеѵі айтопііи. 
айтогйёо, тогйі, тогзит, ёге, объ¬ 

ѣдать, обгрызать (*)*). 
айтбѵёо, тбѵі, тбіиш, ёге, придви¬ 

гать, I) вооб. пододвигать, подводить, 
подносить, прикладывать и т. п. (прот. 
(атоѵегѳ аЪ еіс.), а) вооб., съ асі с. 
асе. или съ йаі., а) съ вещ. объектомъ: 
ІаЬга росиііз: шапит орегі, прини¬ 
маться за что, и во вражд. см., шашіз 
аіеі, наложить на кого руку: аіеі едшип, 
привести, подать: ап^иез сиггіЪиз, впря¬ 
гать. — р) съ аѣзіг. объектомъ: вни¬ 
маніе обращать, тепіеш ай аідеі.— 
b) военныя машины придвигать, при¬ 
ставлять, ориз ай іиггіт Ьозііит иди 

айѵегзиз а^т Іосигп: зсаіаз. — солдатъ 
двинуть куда, ехегсіішп Агітіпшп.— 
c) жертву приводить, подводить, ресиз 
агіз (і*); тк. НаппіЪаІет аііагіѣиз.— 
б) къ мѣстности к придвигать, распо¬ 
лагать близъ, игЬеш асі таге.—отс. айто- 
Чпз, близкій, смежный.—II) въ част.: 
а) употреблять, прибѣгать къ чему, 
ЬегЬаз (*)*); особ, настроеніе внушать, 
оррійапіз іеггогет.— Ъ) (лицо) привле¬ 
кать, аЦш ай аіеае Іизит: а^т а1сі= 
приближать, отс. зе ргоріиз, сближаться. 

* шішй^Іо, Іге, мычать на кого, іаи- 

го . * айтигтйгаііо, бшз, і. шопотъ, бор¬ 
мотаніе (какъ знакъ одобренія или не¬ 
одобренія). 
айтигшйго, аѵі, аіит, аге, говорить 

хнонотомъ при чемъ-н., шопотомъ выра¬ 
жать одобреніе или неодобреніе, 
айпазеог, см. а«пазеог. 
айпаіо, см. аппаіо. 
айпаіиз, а, иш, см. айпазеог. 
айпаѵі&о, см. аппаѵі^о. 
айпесіо, см. аппесіо. 
а<1пі.. и айпо.., см. аппі... и аішо... 

только айпотеп, айпотіпаііо, айпозсо 
см. а§по... 
айпи..., см. ашш... 
айбіёо, йі, (др. тк. ёѵі), иііит, ёге, 

I) (съ и безъ Йаттіз), возжигать, сожи- 
гать жертву, ѵізсега Іаигі Йаттіз (і*): 
ѣопогез аіеі, приносить жертву въ честь 
кого (*!*)•—чтить, славить жертвоприно¬ 
шеніемъ, Йашшіз репаіез. поддерживать 
огонь на очагѣ въ честь пенатовъ (і*).— 
II) сожигать 

айбіезсепз, епііз, РАф. подростаю- 
щій = юный, молодой, Ьопю, зиЬзі. т.= 
молодой человѣкъ, юноша (прот. риѳг, 
дгапйіз паіи, зепех). — тк. (въ прот. 
старшему того же имени) молодой, 
младшій. 

айбісзсепііа, ае, Г. юношескій воз¬ 
растъ, юность (прот. риегіііа, зепесіиз). 

імШезсепШиз, а, совершенно юный.— 
зиЪзі. т. = юнецъ, весьма молодой че¬ 
ловѣкъ.— аЪ айоіезсепіиіо, съ юныхъ 
лѣтъ. 

1.айб1езсо, біёѵі, (рѣдко бійі), иііит, 
ёге, подростать, рости, I) соб. о людяхъ, 
растеніяхъ к. — И) пер,, возрастать, 
увеличиваться, усиливаться, крѣпнуть, 
a) по времени, сит айоіеѵегіі аеіаз (*)*).— 
b) по внутренней силѣ, сирійііаз айоіезсіі. 

* 2. айбіезсо, ёге, возгораться, горѣть. 
айбрёгіо, рёгйі, регіит, іге, покры¬ 

вать (прот. айарегігѳ), 1) покрывать, 
закрывать, закутывать, айорегіо сарііе.— 
II) закрывать, запирать. 
айоріаііо, и айорііо, бпіз, Г. усыно¬ 

вленіе. 
айорііѵиз, а, иш, относящійся къ усы¬ 

новленію, основывающійся на усыновле¬ 
ніи, усыновленный, засга, обряды семьи, 
усыновившей кого-н. — пер., о плодахъ, 
прививной (•]•). 

айоріо, аѵі, аіит, аге, высматривать, 
выбирать для чего, 1) вооб.: зіЬі аідт 
раігопит: Еігизсаз орез, брать на по¬ 
мощь^).— И) въ част., усыновлять, 
а^т, аЦт зіѣі Шіит, аЦт аЪ аЦо 
(отъ настоящаго отца): аЦт іп терпит, 
посредствомъ усыновленія причислить къ 
сонаслѣдникамъ престола. — пер., при¬ 
вивать (і*). 

айбг. только пот. и асе., п. полба. 
* айбгаііо, опія, I. рабское поклоне- 

піе, обожаніе. 
айбгёиз, а, иш, полбенный. — зиѣзі. 

айбгёа, ае, Г. награда (хлѣбомъ за хра¬ 
брость).— отс. теіоп., слава. 

айбг!ог,огІиз зиш,Ігі, внезапно являть¬ 
ся передъ к, 1) нападать, а) дѣйствіемъ: 
а^т іизііЬиз, игЬеш ѵі. — аЬзоІ. ай. ех 
іпзійііз. — Ь) словами, аідт Іитиііиозіз- 
зіте. — II) брать па себя, предприни¬ 
мать что, аЦй. — особ, со слѣд. іпГ. 

айогпо, аѵі, аіиш, аге, приготовлять 
для извѣстной цѣли, а) снабжать всѣмъ 
необходимымъ,снаряжать, приготовлять, 
дѣлать приготовленія къ чему, паѵез, 
ассизаііопет. — Ь)разукрашивать, укра¬ 
шать, іизіі Ьопогез аіят айогпапі. 

айбго,аѵі, аіит, аге, I) взывать къ 
богамъ, молить боговъ, аідт: расет 
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Дейт, умолять о мирѣ. — съ иі с. соп]. — 
II) поклоняться, чтить, афш. 
аДр.**, см. арр... 
а^и..., см. асди • •• 
аДгаДо, газі, газет, ёге, оскобли- 

вать, подстригать (прот. аЪгаДеге). 
аДгесіиз (аггесіив), а, ит, см.аггфо. 
аДгёро, см. аггеро. 
аДгіДёо, айгХзо, аДгірІо, айгізіо, аД- 

гізог, аДгоДо, см. агг... 
аДго$..., см. агго^... 
айгбзбг, аДгбзиз, см. агго88ог еіс. 
аДз»*», см. а$з... 
аДзс.»., аДзр..», аДзі..., см. я8С«««, 

азр..., азі... 
аДі..., см. аіі... 
аДйШІо, опіз, і. ласкательство, са- 

пшп.—пер.,низкая лесть, низкопоклон¬ 
ничество. —отс. поклоненіе, обожаніе. 

аДЫезс..., см. аДоІезс... 
аДШо, аѵі, аіит, аге, поглаживать, 

ласкать, I) соб., встрѣчать виляя хво¬ 
стомъ, ластиться, ласкаться (о соба¬ 
кахъ).— II) пер., визко льстить, низко¬ 
поклонничать передъ кѣмъ, пес аДиІагі 
поз зіпашиз. 
аД&Іог, аіиз зит, агі, ластиться, ла¬ 

скаться, I) соб., о животныхъ: вилять 
хвостомъ, ластиться, Гегае аДиІапіез.— 
II) пер., низко льстить, низкопоклонни¬ 
чать, пресмыкаться передъ кѣмъ, афт, 
аісі.—въ части., поклоняться, обожать, 
афт. 
аДиІіёг, 6га, ёгнт, прелюбодѣйный, 

и вооб. любодѣйпый,распутный, - поэт., 
поддѣльный. — зиЪзі. аДиІіег, ёгі, т. 
прелюбодѣй, любовникъ; аДиІІега, ае, Г. 
прелюбодѣйка, любовница. 
аДиИёгІпиз, а, ит, поддѣльный, Фаль¬ 

шивый, сіаѵіз (прот. с. ѵега). 
аДиІІёгІит, Іі, п. прелюбодѣяніе. 
аДиІіёго, аѵі, аіит, аге, I) соблаз¬ 

нять (къ нарушенію супружеской вѣр¬ 
ности), обольщать, афт.—аЬзоІ. = пре¬ 
любодѣйствовать. — II) поддѣлывать, 
искажать, афД афа ге. 

аДп1іиз,а,ит, РАсЦ. взрослый, окрѣп¬ 
шій, о людяхъ, животныхъ, растеніяхъ 
іс.— пер., а) по лѣтамъ ушедшій впе¬ 
редъ, риег аеіаіе аДиІіа, достаточно 
взрослый. — Ь) окрѣпшій, резііз (о Ка- 
тилинѣ). 
аДшпЪгаіиз, а, пш, РАф’. слегка 

очерченный, пер. = а) несовершенный, 
неясный, темный, іпіеііфепііае (поня¬ 
тія).— Ъ) вымышленный, мнимый, при¬ 
творный (прот. ѵегиз), оріпіо, соті- 
ііа, ѵіг. 
йДшпЬго, аѵі, аіит, аге, набрасывать 

эскизъ, въ главныхъ чертахъ набрасывать► 
что; пер., представить въ главныхъ- 
чертахъ, афД етеііепДо, выдумать что-н. 
аДапсаз, а, пт, внутрь загнутый* 

ваворюченпый (прот. геДипсиз). 
* аДиг^ёо, (аДиг^иео), ёге, напирать 

пер. = горячо преслѣдовать, афт ге* 
тіз (•(•). 

аДОго, П39І, озінт, ёге, прижигать, 
обжигать, сарііішп, опалить.—о солнцѣ, 
зісса еі аДизіа егапі отпіа.— о морозѣ 
и вѣтрѣ, отморозить, повредить, ро¬ 
та (•(*).— поэт, пер., Уепиз поп егиЪез- 
сепДіз аДигіі (жжетъ) фпіЪиз (*(*). 
бДиздиё = издие аД, I) ргаер. с. асе., 

вплоть до, до самого (самой к).—II) аДѵ. 
совсѣмъ, повсюду (і*). 

аДизіиз, а, пт, РАф. загорѣлый, 
смуглый, соіог. 
аДѵесіісіиз, а, ит, привозный, чуже¬ 

земный (прот. ѵегпасиіиз). 
аДѵёЬо,ѵехі, ѵесіиш, ёге, привозить, 

a) асііѵ., ігшпепішп еха^гіз Котат.— 
b) разз., пріѣзжать, на кораблѣ (съ и 
безъ паѵі), въ экипажѣ (съ и безъ сшти, 
сізіо к), верхомъ (съ и безъ е^ио; сііаіо 
е^ио = прискакать), аЬзоІ. пли съ ех 
с. аЫ., съ іп иди аД с. асе., тк. съ Дас. 
или асе. регз. 

* аДѵёІо, аге, прикрывать, покрывать 
іегорога Іаиго (*(•). 
аДѵёпа, ае, с. пришлецъ, ипоетра- 

пецъ, о людяхъ (прот. іпДфепа), о итн- 
цахъ, §гиз аДѵепа, перелетный (прот. 
ѵегпасиіа). — о неодуш., ТіЬгіз (*)*). — 
пер., новичокъ, невѣжда, іп зиа раігіа 
(среди своихъ соотечественниковъ). 
аДѵёпІо, уёпі, уепіит, Іге, приходить, 

прибывать (прот аЬіге, ехіге, ргойсізсі), 
I) соб.: а) о людяхъ, аЪзоІ. или съ аЬ 
с. аЫ., или съ аЫ. Іосі (откуда?), или 
съ іп, аД с. асе. или съ асе. Іосі — Ь) о 
неодуш. предм., паѵіз аДѵепіі (•]*).— о 
времени, наступать, наставать, Діез 
аДѵепіі.—II) пер.: а) о болѣзни и опасно¬ 
стяхъ, обнаруживаться, появляться.— 
Ь) о пріобрѣтеніи, выпадать на долю, до¬ 
ставаться, аД афт. 
аДѵепіІсІиз, а, ит, извнѣ прихо¬ 

дящій, внѣшній, а) вооб. (прот. іппаіиз, 
іпзііиз).— Ь) въ част.: а) иностранный, 
чужестранный (прот. ѵегпасиіиз), аихі- 
Ііа. —чрезвычайный, случайный, гез, 
ігисіиз. 
аДѵепіо, аѵі, аіит, аге, быстро под¬ 

ходить, приближаться, аЪзоІ., съ ех 
с. аЫ., съ аД с. асе., съ асе. Іосі. — 
о неодуш., аДѵепіаі тогз 
аДѵепІйз, из, т. приходъ, прибытіе. 
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особ, солдатъ (прот. Дізсеззиз, Десеззіо), 
аѣзоі. (и въ ріиг.), или съ аД, іп с. 
асе., или съ асе. Іосі. — о неодуш., 
сіаззіз асіѵ. Огеиш: аДѵепіиз Іисіз, раз¬ 
свѣтъ. 
аДѵегзагІнз, а, шп, противолежащій, 

лицомъ или лицевою стороною обращен¬ 
ный; ото. I) вооб., только зиЪзі., аДѵегза- 
гіа, бгит, п. (постоянно находящаяся 
подъ руками) черновая тетрадь, черно* 
вая книга (прот. ІаЬпІае или соДех ассеріі 
еі ехрепзі, главная приходо-расходная 
книга).—II) прегн.,противоборствующій, 
противный, аЬзоІ. или съ Даі., Іасііо (пар¬ 
тія).— зиЪзі., аДѵегзагіиз, іі, т. про¬ 
тивникъ, соперникъ, ріиг. тк. = про¬ 
тивная сторона на войнѣ = противники. 

* аДѵегаІо, бпіз, й обращеніе, апіті, 
направленіе умственной дѣятельности на 
что-н. 
аД ѵегвог, аіпз вит, агі, быть противъ, 

противиться. 
1. аДѵегзиз, а, нт, РАД). обращен¬ 

ный къ кому, чему лицомъ или лице¬ 
вою стороною, I) находящійся насупро¬ 
тивъ, противолежащій, противостоящій, 
находящійся впереди, передній (прот. 
аѵегзиз, зиріпиз, гезиріпиз), тапиз, ла¬ 
донь: аДѵегзо согроге, прямо въ грудь 
(въ груди): аДѵегза ѵиіпега, спереди 
(=• въ грудь, въ груди) :іп аДѵегзит оз, 
въ самое лицо: позігі аДѵегзіз ЪозііЪиз 
оссиггеЪапі, натыкались на наступавшихъ 
непріятелей: асіѵегзоз сопсііаге едиоз, 
другъ противъ друга: Ъазіае аДѵегзае 
саДепіез, падающія впереди: Ъазііз аД- 
ѵегзіз, взявши копья на перевѣсъ. — іп 
асіѵегзоз топіез, вверхъ на горы: аДѵегзо 
соііе, прямо на холмъ: аДѵегзо йитіпе, 
противъ теченія, вверхъ по рѣкѣ (прот. 
зесшісіо йитіпе). — аДѵегзіззіті паѵі- 
дапііЪиз ѵепіі, весьма.сильно дующіе на¬ 
встрѣчу. — Ъіс ѵепіиз аДѵегзит іепеі 
АіЬепіз ргойсізсепііЪиз, дуетъ навстрѣ¬ 
чу. — аДѵегзиз Ьиіс еі сопігагіиз, пря¬ 
мо напротивъ него. — іп аДѵегзит, на¬ 
встрѣчу, ех аДѵегзо, насупротивъ. — 
П) пер.: 1) какъ бы въ противной пар¬ 
тіи стоящій, а) о лицахъ: противный, 
противящійся, аДѵегзиз аіеі или аіф. — 
аДѵегзо зепаіи, противъ воли сената.— 
Ъ) о неодуш., противный, а) неблаго¬ 
пріятный, несчастный (прот. зесшніиз, 
ргозрег), аДѵегзіз аигіЬиз: ѵаІеіиДо, 
плохое здоровье: гез аДѵегзае, или 
сазиз аДѵегзі, или іогіипа аДѵегза, не¬ 
счастіе. — съ Даі., гез ріеѣі аДѵегза: 
аппизіги^іЬиз аДѵегзиз.—зиЪзі., аДѵегза, 
бгит, п. несчастіе, бѣда (прот. зесипДа, 

ргозрега): зі диіД аДѵегзі ассіДегіі или 
ассіДіззеі. — р) (для сердца) противный, 
ненавистный, диіз отпіа ге&па аДѵегза 
зипі. — 2) по понятію противополоашый 
(прот. раг), аЬзоІ. или съ Да*. 

2. аДѵегзиз и аДѵегзит, I) аДѵ. на¬ 
противъ, противъ, аДѵегзит агта іег- 
ге: аДѵегзит гезізіеге, сопротивлять¬ 
ся.— П) ргаер. с. асе., противъ, для 
означенія: А) направленія: 1) въ про¬ 
странствѣ, противъ, къ, асіѵ. соііез.— 
2) въ дѣятельности и образѣ мыслей, 
противъ, гезропДеге аДѵ. аЪіД, отвѣчать 
на что.—аДѵ. Іе^ет, въ противность 
закону: аДѵ. гет риЫісат. — аДѵ* 
диоД, несогласно съ тѣмъ, что... — іпѵі- 
сіиз аДѵ. а^Д или а^т: іогііз аДѵ. 
аідт.— В) спокойнаго пребыванія, на¬ 
противъ, 1) въ пространствѣ, напротивъ, 
насупротивъ, аДѵ. аеДез риЫісаз. — 
2) насупротивъ кого или чего, а) въ 
присутствіи, передъ, иіі ехеизаііопе аДѵ. 
еоз. — Ь) въ сравненіи съ, съ, аДѵ. аідт 
сотрагаѵі.—с) въ отношеніи къ, по отно¬ 
шенію въ, зшпта аДѵ. аііоз аедиііаз егаі. 
аДѵегіо, ѵегіі, ѵегзпш, ёге, обращать 

куда-н., направлять (прот. аѵегіеге), 
I) вещ. объектъ: а) вооб.: араеп игЬі 
(*("). — Ъ) корабль гс направлять, сіаззет 
іп рогіит: поіае аДѵегіипіиг агепае, при¬ 
чаливаютъ къ к. — разз. теДіа!., съ 
асе. цѣли, ЗсуіЪісаз аДѵегіііиг огаз (і*). — 
II) орудія чувства, вниманіе обращать, 
направлять на что-н.: а) глаза, взоры, 
уши, аДѵ. Ішпіпа іп диатешщие аеДіз 
рагіет (•)*): ѵиііиз заегіз (•)*): аигез аД 
ѵосет, прислушиваться къ гс (*(*).—Ь) вни¬ 
маніе, ' а) апітшп (апітоз) и (рѣдко) 
тепіет аДѵегіеге (= апітаДѵегіеге, см. 
это) = обращать свои мысли, обращать 
вниманіе, съ Ъис, съ аД с. асе., съ Даі., 
съ пе с. соп)., обращать вниманіе на то, 
чтобы не. — аЬзоІ., апітшп аДѵегіеге 
и поэт. аДѵегіеге, обращать вниманіе.— 
Р) апітшп аДѵегіеге (= апітаДѵег¬ 
іеге, см. это) = (какъ слѣдствіе внима¬ 
нія) замѣчать, примѣчать, а^т іп соп- 
ііопе зіапіет, аІдД.— съ асе. с. іпйп. — 
съ дополн. предлож.—тк. одно аДѵегіе- 
ге.— съ апіто (апітіз), какъ: диае Ді- 
сат апітіз аДУегіііе ѵезігіз, примите въ 
сердцу, подумайте хорошенько (і*). 
аДѵезрёгазсіі, аѵіі, ёге, наступаетъ 

вечеръ, смеркается. 
аДѵІ&Но, аѵі, аішп, аге, бдѣть, бодр¬ 

ствовать, не спать при чемъ. — отс. ду¬ 
хомъ бодрствовать, присматривать, аЬзоІ» 
или рго аф гѳ. 
аДѵбсаІІо, бпіз, і. приглашеніе свѣ.- 
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дущихъ людей (особ, юристовъ) на совѣ¬ 
щаніе.— абѵосаііопет розіиіаге, баге = 
требовать іс позволенія, возможности, 
срока для совѣщанія съ юристами или 
для пріисканія себѣ защитника. — тѳ- 
Іоп. = защитники на судѣ и вооб. друзья- 
совѣтники по судебнымъ дѣламъ. 

асіѵбсаіиз, і, т. а) во вр. республики: 
свѣдущій человѣкъ, какъ совѣтникъ, 
защитникъ на судѣ. — Ь) во вр. имперіи: 
адвокатъ, стряпчій. 
айтбсо, аті, аішп, аге, призывать, 

прегн. = призвать на совѣщаніе, при¬ 
глашать, I) вооб.: сопііопет рориіі, 
аЦт іп сопзіііит, рориіиш іп или асі 
сопііопеш: безібегаге, асИгіЬеге а1д<1 
абѵосаіит, требовать помощи чего, при¬ 
бѣгать къ помощи чего.—II) въ части.: 
a) какъ суд. і. і.: а) во вр. реслубл.: 
асе) о судьѣ, абѵ. іп сопзіііиш, абѵ. аЦоз 
зіЬі, пригласить себѣ свѣдущихъ людей 
на совѣщаніе о судебномъ дѣлѣ. — 
рр) о сторонахъ: пригласить себѣ друга, 
свѣдущаго, особ, въ правѣ, для ващиты 
предъ судомъ, аЬзоІ. аідт или аідт 
сопіга аідт. — р) во вр. имперіи, при¬ 
глашать повѣреннаго, тк. сопіга аідпі.— 
b) призывать бога на помощь, беоз. 
айѵбіо, аті, аішп, аге, прилетать, о 

птицахъ; пер., о людяхъ, неодуш., прибѣ¬ 
гать, поспѣшать (о всадникѣ, приска¬ 
кать, накинуться, о молвѣ=быстро прихо¬ 
дить |), аЬзоІ., съ а<1 или іп с. асе., тк. съ 
асе. особ. 1осі;съ ех с. аЫ., тк. аЫ. Іосі. 
айтоіто, ѵоіті, ѵбШіит, ёге, при¬ 

катывать, подкатывать, шопііЬиз (съ 
горъ) огпоз (•}•).— абѵоіѵі или зе абѵоі- 
ѵеге депіЬиз аіф, повергаться къ 
чьимъ-л. ногамъ. 

абтогзиш, айтогзиз, айтогіо, см. ай- 
ѵегзиш, айѵегзиз, айѵегіо. 

айуіипці, п.и обык.ріиг.абуіа, бгиш, 
п. (адѵхоѵ) священное мѣсто въ храмѣ 
(недоступное для свѣтскихъ людей), свя¬ 
тилище. 

аейёз и аейіз,із,?. I)комната.—особ, 
храмъ, ае<1ез Міпегѵао. —II) какъ ріш, 
іапіиш, аебез, аесііит, Г. домъ (прот. 
регдиіа), ипае аейез: аебез рагѵае, 
домикъ (*)•).—пер., пчелиныя ячейки (|). 

аейіейіа, ае, і. I) храмикъ, часовня, 
ниша для статуи бога (въ родѣ нашего 
кіота).—И) какъ ріш, іапіиш, аесііси- 
Іае, бгиш, Г. домикъ. 

аейШсаІІо, бпіз,Г. строеніе, а) аЬзіг., 
планъ постройки, постройка, аейШса- 
ііо сопзііііі. — Ь) сопсг., строеніе, со¬ 
оруженіе. 

аейШсаіог, бгіз, ш. строитель, зодчій, 

тшкіі, творецъ.—прегн. аіігіЬ., охот¬ 
никъ строиться. 

аеёШсіит, Іі, п. строеніе; ѵегЬ. аейі- 
Йсіа (отдѣльные дворы) ѵісЦие. 

аейШсо, аѵі, аіиш, аге, возводить 
зданіе, строиться. — съ асе., строить, 
сооружать, игЬет, паѵет; пер., тип- 
бит, создать. 

аейШсіиз, а, иш, ѳдильскій, зсгіЪа.— 
виЪзі., аебііісіиз, іі, т. бывшій эдилъ. 
аебіііз, іа, т. эдилъ, I) въ Римѣ, два 

аейііез рІеЪеі, или рІеЬіз, пли р1еЪе,р, 
народные эдилы, къ которымъ въ 388 г. 
отъ основанія Рима были добавлены ае- 
<Шез сигиіез (два курульныхъ эдила). 
Аейііез рІеЬіз имѣли попеченіе только о 
плебейскихъ зрѣлищахъ, а аейііез сиги¬ 
іез только о римскихъ и большихъ зрѣ¬ 
лищахъ.—Всѣ вмѣстѣ они имѣли надзоръ 
надъ публичными зданіями и слѣдили за 
благоустройствомъ въ городѣ, особ, на 
рынкѣ. Возже было для этой послѣдней 
цѣли два аесШез сегеаіез. — II) въ муни¬ 
ципіяхъ и колоніяхъ, классъ незначитель¬ 
ныхъ чиновниковъ, обязанность которыхъ 
состояла, какъ и въ Римѣ, въ наблюде¬ 
ніи за зданіями и благоустройствомъ въ 
городѣ, а также въ устройствѣ зрѣлищъ. 
аейШіаз, аііз, і. эдильство, достоин¬ 

ство, тк. должность эдила, 
аейіз, Ія, $. см. аеёез. 
аеёіійиз, і, ш. сторожъ храпа.— 

пер., аеёііиі, охранители храма доблести 
(о поэтахъ). 
ае&ёг, ^га. $гнт, больной, I) физи¬ 

чески больной, нездоровый, страждущій 
(прот. зашіз), зиз (і*), зедез (+), согриз, 
ас^ег реёіЪиз: аедег §гаѵі шогЬо, 
одержимый тяжкою болѣзнью: ех ѵиі- 
пеге. — зиЬзі. аедег, дгі, ш. больной, 
ае^га, ае, і. больная. — пер., рагз геі 
риЬІісае, разстроенная.—II) умомъ боль¬ 
ной, разстроенный, печальный, несчаст¬ 
ный, Ьошіпез (*)*), апіпшз. — ае^ег апі- 
то или (об.) апіті, аедег атоге: ае^ег 
сигіз, озабоченный (*)•).—объ обстоятель¬ 
ствахъ, болѣзненный, мучительный, то* 
мительный, шогз (і*), зепесіиз (*)*). 
ае&із, &Іёіз, асе. об. &Іёа, і. эгида, 

по Гомеру, щитъ Юпитера; по позднѣй¬ 
шей сагѣ, щитъ или об. (чешуйчатый, 
съ головой медузы по срединѣ и съ змѣ¬ 
ями по краямъ) панцырь Минервы.— 
поэт. пер. = защита, покровъ. 

ае&гё, аёѵ. I) больно, тяжко (прот. 
ѵоіир), аедге Гегге, тяготиться чѣмъ-н.— 
II) съ трудомъ, съ усиліемъ, насилу 
(прот. Гасііе), а) вооб., йіеЪиз XX ае^ег- 
гішѳ сопйсеге аЦй.—Ь) съ трудоиъ^ 
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«два, зе іепеге. — с) съ трудомъ =• съ 
досадой, неохотно, раіі, Гегге ае^гѳ 
іегге съ асе. с. іпі. или съ диосі (что): 
ае§ге ЪаЪеге съ асе. с. іпГ. = досадо¬ 
вать на то, что гс. 

ае^гезсо (ае^гЬсо), ёге, заболѣть, 
захворать; отс. о лицахъ, печалиться, 
огорчаться. — объ аффект., дѣлаться 
злѣе, усиливаться. 

ае^гішоніа, ае, Г. душевное разстрой¬ 
ство, уныніе. 

ае#гізсо, см. аеотезсо. 
ас$гіШо, діпіз, Г. нездоровье, бо¬ 

лѣзнь; отс. дурное расположеніе духа, 
печаль, скорбь (тк. въ ріиг.). 

ае^гбіо, аге, быть больнымъ, стра¬ 
дать, о тѣлѣ и душѣ (прот. запит, за- 
піогет еззе). 

ае&гдІия,а,шп, нездоровый, больной, 
страждущій (прот. запиз); отс. пер., гез 
риЪИса, разстроенное.— зиЪзі., ае^гоіиз, 
і, т. больной. 

аетйіа, см. аетпіпз. 
аетйіаііо, бпіз, і. а) соревнованіе, съ 

^еп. (въ чемъ). — Ъ) ревность, завистли¬ 
вость, зависть (ріиг. = проявленія пу¬ 
стой ревности), тк. съ §еп. (къ кому). 

аешйІаіОг, бгіз, т. соревнователь, 
подражатель, аіф. 

аешйіог, аіиз вит, агі, а) соревно- 
вать, стараться сравниться съ кѣмъ или 

-сараться достичь чего, а^т: е^из 
іпзіііиіа. — Ъ) ревновать, завидовать, со¬ 
перничать, аіеі, сит аіщио. 

аетйіиз, а, ит, а) соревнующій кому 
въ чемъ, старающійся сравняться съ 
кѣмъ въ чемъ, ревностно домогающійся 
чего, съ <1аі. (напр. Іашіі, честолюби¬ 
вый *)•) или (об.) съ деп.—Ъ) пер., не 
уступающій, равный (і*).—с) завистли¬ 
вый, аетйіа зепесіиз.— зиЪзі., аетиіиз, 
і. т. соперникъ. 

аёпёпз и аЬёпёпз, а, пт, мѣдный, 
бронзовый» — поэт, пер., наше желѣз¬ 
ный = крѣпкій, несокрушимый, неразру¬ 
шимый, іиггіз: ргоіез, желѣзное поко¬ 
лѣніе (желѣзный вѣкъ *(*). 

* аёпірёз, рёйіз, мѣдноногій (*(*). 
&ёппз и аЪёшіз, а, ит, мѣдный, брон¬ 

зовый; зиЪзі., аёпит или аЪепит, і, п. 
мѣдный сосудъ, котелъ, особ, красильный 
кеч ель (ф).— поэт, пер., желѣзный = 
непреодолимый, несокрушимый, тапиз. 

аедиаЬШз, е, равномѣрный, однооб¬ 
разный, одинаковый, рагііііо ргаейаѳ, 
раздѣленіе добычи на равныя части; отс. 

•одинаковый для всѣхъ, безпристрастный. 
аедиаЬШіаз, аііз, Г. равномѣрность, 

равномѣрное движеніе, тоіиз. — отс» 

а) ае^и. зигіз и одно аеяи., равенство 
передъ закономъ, и вооб. равенство гра¬ 
жданскихъ правъ; и вытекающее изъ 
него чувство (политической) справедли¬ 
вости, безпристрастіе. — Ъ) ровность въ 
обращеніи. 
аедиаЫШёг, айѵ. равномѣрно, одина¬ 

ково. 
аедпаетпз, а, пт, равнолѣтній, од¬ 

нихъ лѣтъ (*)*). 
аедиаііз, е, одинаковый, I) о поверх¬ 

ности, ровный, Іоса.'— И) о формѣ, видѣ, 
вышинѣ к., 1) одинаковый съ кѣмъ,чѣмъ, 
равный, а) вооб., іитиіі, равной вы¬ 
шины: Ііпдиа еі тогіЪиз ае^иа1ез. — 
съ сіаі. или §еп., съ сит с. аЫ., съ іпіег 
зе. — Ъ) по возрасту, по времени рав¬ 
ный, а) равнолѣтній, однихъ лѣтъ, аа) о 
лицахъ (прот. паіи пкуог, паіи тіпог), 
зогог. — съ сіаі. и съ §еп. — зиЪзі. ро¬ 
весникъ, товарищъ, другъ дѣтства, по¬ 
друга.— 00) о неодуш. предм.,согриз(*(*).— 
съ йаі. или съ §еп., съ сига с. аЫ. — 
0) одновременный, современный (прот. 
зепіог, ^ипіог), аа) о лицахъ, съ <1аі. или 
съ §еп. — зиЪзі. современникъ. — 00) о 
неодуш., игЪз. — 2) самому себѣ равный, 
равномѣрный, однообразный, а) вооб., 
зігерііиз. — о неодуш., ітЪег Іепііог 
ае^иаЪШог^ие ассійепз аигіЪиз. ‘— Ъ) въ 
поведеніи, ровный. 
аедиаіііаз, аііз, Г. одинаковость, ра¬ 

венство, ігаіета, единомысліе братьевъ. 
аедпаШёг, абѵ. одинаковымъ обра¬ 

зомъ, одинаково, ровно, соіііз аЪ зитшо 
ае^и. бесііѵіз. — отс. равномѣрно, <1і- 
зігіЪиеге. 

аедиаііо, бпіз, Г. уравненіе, сравненіе, 
Зигіз. 

аедпё, асіѵ. I) равно, одинаково, сіиаѳ 
ігаЪез ае^ие Іопдае. — пер., одинаково, 
точно такъ же, столько же, а) съ ча¬ 
стицами сравненія: еі, аЦие (ас), диат, 
^иат иі, тк. съ сит с. аЪІ. — поэт. тк. 
ае^ие... ае^ие.—Ъ) въ связи безъ сравнит, 
частицъ, иі розіеа пипщиат бехіго (оси- 
10) ае^ие Ъепе изиз зіі (зс. ас зіпізіго). — 
11) справедливо. 

аеяпіпосііит, Ѵі, п. соб. раввоноішѳ = 
равноденствіе. 

аечиіраго (аедчірёго), аѵі, аіига, іее, 
I) ставить наряду, сравнивать^ аіят аісі, 
а^б сиш аЦо. — II) равняться, срав¬ 
няться, аЦш, а^т аЦа ге (съ кѣмъ 
въ чемъ). 

аедпИаз, аііз, і. равность, I) въ са¬ 
момъ себѣ: (съ и безъ апіті) душевное 
спокойствіе, умѣренность, терпѣливость, 
хладнокровіе, ин. тк. равнодушіе. —• 
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Л) въ отнош. къ чему-нибудь: а) равенство 
едъ закономъ, равенство правъ* *— 
правомѣрное обращеніе со всѣми = 

справедливость. 
аедио. аѵі, аіиш, аге, равнять, I) въ 

отношеніи къ самому себѣ, дѣлать ров¬ 
нымъ, выравнивать, Іосшп: ігопіет или 
асіет, образовать фронтъ, выстроиться 
въ прямую линію (прот. 8іпшп іп тебіо 
йаге, рготіпегѳ). — П) въ отношеніи къ 
ч.-н. равнять, А) что-н. съ ч.-н., 1) одно¬ 
родное между собою дѣлать равнымъ, 
выравнивать, уравнивать, равномѣрно 
распредѣлять, поровну раздѣлять, а) по 
веществу, числу гс: зогіез: ресипіаз, 
уравнивать капиталы: ресіііез, ставить 
столько же (какъ и другіе) пѣхотинцевъ.— 
b) по качеству, степени гс: сегіатеп, 
уравнивать борющіяся силы на обѣихъ 
сторонахъ; ср. аедиаіо Магіе, когда бой 
былъ равенъ: аедиаіо отпіиш регісиіо, 
при равной для всѣхъ опасности: ае- 
диаіо ,]иге ошпіиш, при равноправіи 
всѣхъ. — 2) неоднородное съ ч.-н. дру¬ 
гимъ равнять, сравнивать, а) по высотѣ 
гс: зоіо (баі.) аідсі, сравнять съ землею: 
въ карт., 80І0 бісіаіигаз сопзиіаіиз^ие, 
очистить поле для д. и к.: тасЪіпа 
аедиаіа саеіо, возвышающаяся до не¬ 
бесъ (і*): а^ш саеіо Іашііѣиз, превоз¬ 
носить до небесъ (*)•). — Ъ) по числу, 
количеству и т. п. сравнивать, пшпегшп 
сит паѵіѣиз (і. е. сит паѵіит пито¬ 
го *)•). — по времени: рег зотпит ѵі- 
пипщие йіез посііѣйз, дни наравнѣ съ 
ночами проводить въ пьянствѣ и снѣ. — 
c) по правамъ, достоинству сравнивать, 
ставить на одну ступень, ставить на 
ряду, а) по правамъ, достоинству, іе- 
пиіогез сит ргіпсіріѣиз. — Р) въ сужде¬ 
ніи, аЦб сит аіяа ге и аісі аЦт. — 
В) что-ниб. съ собою = равняться, быть 
равнымъ, достигать, доходить, а) по вы¬ 
сотѣ: зиісоз аедиапі заіа (*)•). — Ъ) по 
быстротѣ, за^іііа ае. ѵепіит, стрѣла 
летитъ съ быстротою вѣтра (*)•).— с) по 
цѣнѣ, степени, качеству, Арріі обіит, 
быть ненавистнымъ, какъ Аппій: а^т 
едиезігі §1огіа. 
аедибг, бгіа, п. ровная поверхность; 

отс. а) съ и безъ сатрі=равнина,и вооб. 
поле. — Ъ) ровная поверхность водъ (*)*), 
об. съ тагіз или (поэт.) ропіі или безъ 
нихъ = поверхность моря, море. — те- 
іоп., аедиог (морскую воду) гейнкіеге 
іп аедиог (•(*). 

аедпбгёпз, а, пт, морской. 
ас4нн8, а, пт, равный, 1) въ самомъ 

Себѣ, 1) соб.: а) о поверхности почвы, 

ровный, горизонтальный (прот. зирегіог 
или іпГегіог, ассііѵіз или Йесііѵіз, рго- 
пиз), іп аедиит Іосит зѳ бетіііеге, на. 
равнину: ех аедио Іосо Іодиі, въ се¬ 
натѣ (прот. ех іпіегіоге Іосо, къ судьямъ, 
которые сидѣли выше, и ех зирегіогѳ 
Іосо, о трибунахъ, говорящихъ передъ 
народомъ). — зиѣзі., аедишп, і, п. рав¬ 
нина, открытое поле: іп аедиит <1е- 
зсеп(1еге. — Ь) о другихъ предметахъ, 
ровный, прямой, аедиа ігопз, прямая 
линія или фронтъ. — 2) пер.: а) удоб¬ 
ный (прот. іпщииз), Іосиз аісі аедииз. — 
о времени, удобный, благопріятный. — 
Ь) спокойный, невозмутимый, хладно¬ 
кровный, терпѣливый, апітиз. — особ, 
аедио апіто (аедиіз апітіз), спокойно, 
хладнокровно, іегге съ асе. или съ асе. 
с. іпГ, аідб ассірегѳ. 

II) чему-к. другому равный, 1) соб.: а) 
равный, = одинаково широкій, длинный, 
высокій, далекій, аедиаіаіііисііпе аЦие Ше 
соп^езіісіиз а§§ег іиегаі. — Ь) одинако¬ 
вый = поровну раздѣленный, одинаково 
большой, аедиіз рогііопіѣиз или репзіопі- 
Ьиз (Лаге, зоіѵеге). — съ присоединеніемъ 
сравниваемаго предмета посредствомъ ча¬ 
стицы аіфіе или сит с. аѣі., ^иит аеяиат 
рагіет ііѣі зитрзегіз аЦие рориіо Кота- 
по тізегіз: аедио еірагі ситсіѵіЬиз]иге 
ѵіѵеге. — 2) пер., равный, одинаковый: 
а) по внутр. кач., а) вооб., сошііііо: 
аедиа ри^па, нерѣшительное сраженіе: 
ае^ио ргоеііо или Магіе бізсебеге, выйти 
изъ сраженія съ одинаковымъ успѣхомъ 
(прот. зирегіогет еззе или (іізсебеге): 
аедио Магіе (съ равнымъ счастіемъ) ри- 
дпаге: рагаіі аедио ргоре Магіе аб 
Зітісапсіит, готовые сражаться при оди¬ 
наковыхъ почти условіяхъ.—Р) по числу, 
силамъ, достоинству (прот. зирегіог или 
іпГегіог), пшпегопе ап уігіЬиз •ае^иі поп 
зшпиз? (1*). — отс. у) аЛѵ.: ех аедио, 
въ равной мѣрѣ, въ одинаковой степени, 
равнымъ образомъ, тк. на равныхъ (по¬ 
литическихъ) условіяхъ, на равныхъ пра¬ 
вахъ: іп аедио, въ одинаковомъ поло¬ 
женіи, на равной степени, въ равныхъ 
условіяхъ, съ равными правами.—Ъ) рав¬ 
ный для всѣхъ, справедливый (прот. 
іпщииз), о лицахъ, справедливый, без¬ 
пристрастный, ^шіех. — о неод. (прот. 
іпЦииз), зийісіа, сопбіііо. — особ, часто 
аедиит езі, было бы справедливо, спра¬ 
ведливость требуетъ, тк. съ <1аі. (аісі) 
или съ асе. с. іпГ. — пеиіг. зиѣзі., ае- 
диит, і, п. справедливость, рег аедиа 
рег іпЦиа, всѣми правдами и неправда¬ 
ми.— аЫ., ае^ио при срав, ст. = чѣмъ 
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справедливо, чѣмъ слѣдовало бы, через¬ 
чуръ, дгаѵіиз аедио. — часто аедииіп еі 
Ьопит, асяиит Ъошшцие или аеяпит 
ѣоішт, что справедливо и хорошо, что 
честно и справедливо, честность и спра¬ 
ведливость. — отс. яиосі или яиапішп 
аеяиіиз теііиз или теііиз аеяиіиз, сколь¬ 
ко справедливѣе и лучше. — аедпі Ъопі- 
<;ио или аедиі Ьопі іасеге аідсі, считать 
что справедливымъ, быть довольнымъ 
чѣмъ. — с) благосклонный (прот. іпщииз, 
іпішісиз), аигез (і*): поЪіІііаіе іпітіса: 
поп ае^ио зепаіи. — поэт. тк. съ іаі. — 
ріиг. зиЪзі., аедиі, друзья (прот. іпщиі), 
об. аеяиі еі іпщиі или аеяиі тщицие, 
друзья и враги. 

аёг, аёгіз, асе. об. аёга, ш. нижній 
слой воздуха, воздухъ, атмосфера, отс. 
поэт, туманъ (тк. ріиг.; прот. аеіЬег, 
ациа). — поэт, пер., зиттиз аёг агЪогіз, 
верхушка дерева: а^т оЬзсиго аёгѳ 
заеріге, окутать кого густымъ тума¬ 
номъ. 

исгагіа, ае, і. плавильня, 
аегагіпт, Іі, п. см. аегагінз П, В, 2. 
асгагіаз, а, пт, 1) относящійся къ 

•іудѣ (мѣди, бронзѣ 2с), обрабатывающій 
•уду (мѣдь, бронзу), мѣдный, зігисіигае, 

> дничная разработка,рудокопни.—II) къ 
•ньгамъ относящійся, денежный, А) аф.: 
аііо, стоимость денегъ, курсъ: ігіЬипі 
егагіі, казначеи, выдававшіе жалованье 
олдатамъ. —В) зиЪзі.: 1) аегагіиз, іі, 
и., об. ріиг. (зс. сіѵез), эрарін, низшій 
іассъ гражданъ въ Римѣ, не имѣвшій 
рапа голоса, права занимать какія-либо 
ижности и нести военную службу, но 
Лязанный платить подушную подать. — 
) асгйгшт, іі, п. казначейство, казна, 
соб. государственная казна, 
аегаіиз, а, пт, I) снабженный нетал¬ 

омъ, 1) металломъ (мѣдью, бронзой и 
роч.) покрытый, обитый, сіаззіз, съ 
іцными носами (і*): асіез, въ мѣдныхъ 
атахъ (і*): Іесіі, съ бронзовыми ножка- 
ш. — И) мѣдный, изъ мѣди, зесигіз (*)*). 

1. аегбиз, а, пт, I) мѣдный, бронзо- 
ыіі. ~ Ш мѣдью, бронзой обитый, око- 

;<ШНЫЙ (*{•)• 
2. аёгбиз, а, пт, см. аёгіиз. 
* аегІГбг, Гёга, Гёгит, носящій мѣдныя 

(лмбалы. 
асгірёз, рёйіз, мѣдноногій = неутоми- 
ой ^быстроты (•(*). 
аёгіиз, а, пт, а) въ воздухѣ находя¬ 

щійся, воздушный. — Ь) превысокій (•(•). 
аегй^о, $Іпіз, Г. мѣдная ржавчина, 

рь на мѣди (окись мѣди). — поэт, пер., 
і) зависть.—Ъ) корыстолюбіе, алчность. 

аегшппа, ае, Г. тяжкій трудъ, тягость* 
горесть, бѣдствіе. 

аегптпбзпз, а, пт, обремененный тяж¬ 
кими трудами или бѣдствіями = убитый 
горемъ, горемычный. 

аез, аегіз, п. металлъ (кромѣ золота 
и серебра), 1) мѣдь, бронза, а) вооб.: 
ресіезігіз ех аеге зіаіиа. — Ь) поэг. о 
мѣдномъ вѣкѣ. — II) теіоп., мѣдныя 
издѣлія: А) вооб. (особ, у поэтовъ), 
мѣдное, бронзовое (даже желѣзное) ору¬ 
жіе, статуя, труба, шлемъ, тарелки (цим¬ 
балы), удочки (*)-): аез саѵшп, котелъ (*(•): 
1е§ит аега, мѣдныя доски (скрижали) за¬ 
коновъ. — В) въ част., деньги, 1) брон¬ 
зовыя, мѣдныя деньги, чеканенныя перво¬ 
начально въ фунтовыхъ ассахъ (ІіЬгаіез 
аззез). — аез дгаѵе, древняя полновѣс¬ 
ная (= ассу, фунту мѣди) монета. — 
особ, при наложеніи штрафа, сіепіз шііі- 
Ьиз аегіз §гаѵіз геоз сопгіетпаѵіі. — 
часто §еп. аегіз эллипт. вм. аегіз ІіЪгае 
или аззез, об. при тіііа, какъ-то: іегпа 
или ^иіп^иа§іпіа тіііа аегіз. — тк. при 
числит, нар. (при круглой суммѣ—мил¬ 
ліонъ, съ подразумѣваемымъ сепіепа ті- 
Іга), ЬаЬеге аегіз тііііез (сто мил.) или 
ігіеіез (три мил.). — 2) вооб. деньги, 
тео зит раирег іп аеге, я бѣденъ, но 
у меня нѣтъ долговъ (•)*). — въ част.: 
а) аез тешп, наличность. — но аез аііе- 
пшп, долгъ, долги: аеге аііепо (Іетегзит 
еззе, влѣзть въ долги: аеге аііепо ор- 
ргеззит еззе, изнемогать подъ тяжестью 
долговъ.—Ъ) плата, жалованье, а) вооб.: 
дио(1 асі аез ехіі, что имѣетъ въ виду 
доходъ. — р) солдатамъ (сполна аез тііі- 
іагс), аега тіІіііЪиз (іаге. — отс. сарка¬ 
стически, ошпіа ізііиз аега іііа ѵеіега, 
всѣ тѣ старыя его кампаніи (о похо¬ 
жденіяхъ Верреса). 

аезейіёішп, і, п. дубовый лѣсъ. 
аезейіёиз, а, пт, дубовый. 
аезейіпз (езсиіиз), і, і. дубъ (вооб. н 

малорослый). 
аезіаз, ііііз, лѣто, I) соб.: 1) въ ши¬ 

рокомъ смыслѣ =тешюе время года (прот. 
Ьіетз), Ьіете еі аезіаіе. — особ, какъ 
время, удобное для походовъ, отс.=по- 
ходъ, кампанія, ргоре ехасіа ^ат аезіаз 
егаі. — для купаній, аезіаз ипа (одинъ 
сезонъ купанья), поп ріигез. — какъ 
обозначеніе лѣтъ, зерііта розі Тпуаѳ 
ехсісііит ^аш ѵегіііиг аезіаз, годъ (і*)- — 
2) въ узкомъ смыслѣ = лѣто, іпеипіе 
аезіаіе, въ началѣ лѣта: тесііа аезіаіе, 
въ срединѣ лѣта: аезіаіе зпшта, въ 
срединѣ лѣта. — II) (поэт.) теіоп., іѣт- 
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«ій воздухъ, ясная лѣтняя погода; тк. 
лѣтній жаръ. 

аезШег. Гёга, іёгшп, производящій или 
приносящій жаръ, жаркій. 

аевіітаііо, бпіз, I. оцѣнка, I) со б., 
оцѣнка вещи деньгами, ае^иат аезііта- 
іаопет іасеге, аезіітаііопет ЬаЬеге, оцѣ¬ 
нивать, производить оцѣнку: іп аезіі- 
таііопет ѵепіге, подвергаться оцѣнкѣ.— 
въ част., аезі. ігитепіі: аевіітаііо 
ІІ1І8 и въ связи одно аевіітаііо, опре¬ 
дѣленіе пени по тяжбѣ: аеві. пшііае, 
наложеніе денежнаго штрафа. — аеві. 
(розвез8іопіз), оцѣнка имущества (въ дол¬ 
говыхъ дѣлахъ). — П) пер., оцѣнка 
внутренняго достоинства, сужденіе о 
чемъ, Ьопогіз. 

аезіішаібг, огів, т. оцѣнщикъ, I) та¬ 
ксаторъ, ігитепіі. — II) цѣнитель вну¬ 
шеннаго достоинства, ййеі. 

аевііто (аезійто), аѵі, аіит, аге, 
оцѣнивать, I) въ узкомъ смыслѣ, деньгами, 
по стоимости: ігитепіиш, сіотит. — 
съ аЫ. или §еп. ргеііі, а^й Іегпів йе- 
пагііз, аЦй регта^по. — съ а<Іѵ., дио 
(тойо) диі ип^иат Іепиівзіте аезііта- 
ѵіі, такъ низко, какъ никто никогда не 
оцѣнялъ. — съ ех с. аЫ. или съ аЫ. 
мѣры, аЦй ех агіійсіо: аЦй ресипіа, 
оцѣнить деньгами, т.-е. перевести на 
деньги. — и особ. Іііет аісі или аіф, 
присудить кого къ уплатѣ стоимости пред¬ 
мета спора со включеніемъ судебныхъ 
издержекъ: Іііет саріііз, признать дѣло 
уголовнымъ. — II) въ широкомъ смыслѣ: 
1) оцѣнивать и (какъ слѣдствіе оцѣнки) 
такъ или иначе ставить, цѣнить, съ §еп. 
или аЫ. ргеііі, та§пі или та^по, поп- 
піЬііо, рагѵо, тіпогіз. — съ айѵ., іііа 
тиііо &гаѵіиз. — съ ех с. аЫ. или съ аЫ. 
мѣры (по чему, на основаніи чего), яиае 
рагв ех Іегііа рагіе Саіііае езі аезіі- 
ташіа, должна считаться третьего частью 
Г.: сіѵііаіет ѵігіЬиз. — отс. часто аезі. 
а^т, аЦй, надлежащимъ образомъ оцѣ¬ 
нивать. — 2) считать, полагать, аЪзоІ. 

аезііѵиз, а, шп, лѣтній (прот, ЬіЪег- 
пиз), (ііез, сазіга. —ріиг. зиЬзІ., аезііѵа, 
бгит, п. а) лѣтній лагерь, станъ (црот. 
ЬіЬегпа); теіоп., походъ, кампанія. — 
Р) выгонъ, пастбище (прот. ЬіЬегпа); 
теіоп., загороженное мѣсто на паст¬ 
бищѣ = скотъ на пастбищѣ (•{•). 
аезійагіцш, Іі, п. низменное мѣсто, 

наполняющееся водою во время прилива, 
лагуна и вооб. болотистая мѣстность. 
аезійо, аѵі, аіит, аге, волноваться, 

бушевать, I) объ огнѣ и его дѣйствіи. — 
отъ жара быть жаркимъ, быть удушли¬ 

вымъ. — объ одуш. = быть разгорячен¬ 
нымъ, чувствовать жаръ (прот. а1§еге),. 
тк. зиЬ аЦа ге. — II) о водѣ, волно¬ 
ваться, бушевать, вздыматься волной. — 
о жидкостяхъ, кипѣть, бродить. — пер.», 
о лицахъ, а) быть въ сильномъ волненіи^ 
быть внѣ себя, іпѵісііа, пылать нена¬ 
вистью.^— аезі. іп акр, пламенно лю¬ 
бить кого (І). — Ь) быть въ тревожномъ 
безпокойствѣ, быть въ большомъ затруд¬ 
неніи, йиЬіІаІіопе, быть въ большой не* 
рѣшительности. 

‘аезійбаё, айѵ. горячо, жарко. 
аезійозив, а, шп, I) горячій, жаркій.— 

И) волнующійся, бурный (-}*). 
аезійз, йз, т. I) волненіе отъ жара;- 

отс. а) жаръ, вной (отъ огня, солнца; 
прот. аІ§ог,ігі§из).—поэт., лѣтній зной = 
лѣто. — Ь) жаръ лихорадочный ку аезіи 
ІеЬгрие ^асіа^і, метаться въ лихорадоч¬ 
номъ жару. — II) волненіе водъ, морскія 
волны. — въ част., приливъ: йесез- 
8118 аезійз, отливъ. — пер., а) страстное 
волненіе, возбужденіе, пылкость,жаръ.— 
Ъ) тревожное безпокойство, безпокойное 
смущеніе. 

иеіаз, аііз, Г. I) время жизни, жизнь, 
Ъгеѵе Іетриз аеіаііз, аеіаіет йе^еге іп- 
Іег іегаз: Іегііат ^ат аеіаіет Ьоті- 
пит (жизнь человѣческая, поколѣніе) 
ѵіѵеѣаі (Кезіог). — въ част., а) возрастъ, 
лѣта, а) соб.: а) безъ ближайшаго опре¬ 
дѣленія : аеіаз зиссейіі аеіаіі: Шіиз 
ій аеіаііз. — тк. въ част, то = юность 
молодость, ргоріег аеіаіет еф. — то = 
преклонный возрастъ, старость, аеіаііз 
ѵасаііо: тогЬо аЦие аеіаіе сопГесІиз, 
дряхлый и истощенный болѣзнью ста¬ 
рикъ. — то = зрѣлый возрастъ, ^иит іп, 
аеіаіет ѵепіі. — Р) съ ближайшимъ опре¬ 
дѣленіемъ: аЬ іпіііо аеіаііз или аЬ іпе- 
ипіе аеіаіе, съ дѣтства: Доз аеіаііз 
или Яогепз аеіаз, цвѣтущій возрастъ, 
молодость: Ьопа аеіаз, хорошіе годы.— 
Ь) теіоп. = люди извѣстнаго возраста, 
риегіііз, дѣтскій возрастъ = дѣти: от- 
пез аеіаіез, люди всѣхъ возрастовъ. — 
II) въ узкомъ смыслѣ, вѣкъ, время, Ко¬ 
тик аеіаз, позігй аеіаіе. — теіоп., поко¬ 
лѣніе, йига аеіаз (*(•). — въ широкомъ 
смыслѣ, періодъ времени, время вообще, 
аигеа аеіаз (вѣкъ ^): отпіа іегі аеіаз (•(*). 

аеіаійіа, ае, I*. дѣтскій возрастъ. — 
особ, молодость. 
аеіегпііаз, аііз, 1. I) вѣчность, іпшіи- 

ІаЬіІіз. — II) вѣчное существованіе, особ, 
съ апітогит или безъ него = безсмер¬ 
тіе. — отс. аеіегпііаіет аісі йопаге, увѣ¬ 
ковѣчить кого. 
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1. аеіегпб, адѵ. см. аеіепшз. 
•2. аеіегпо, аге, увѣковѣчить, 

аеіегпив, а, пт, вѣчный, I) въ узкомъ 
смыслѣ: іетриз. — II) въ широкомъ 
смыслѣ, а) безсмертный, непреходящій, 
діогіа, неувядаемая. —- отс. адѵ., іп 
аеіегпит или аеіегпо, на вѣчное время, 
навѣки. — аеіегпит или аеіегпо, вѣчно, 
всегда. — Ъ) безпрерывный, постоянный, 
зоШсііидо, атог (*^). — отс. аеіегпит, 
постоянно (+). 
аеіііёг, ёгіз, асе. 6га, т. I) верхній, 

чистый воздухъ, эѳиръ (прот. аёг). — 
поэт.=небесное пространство, небо,особ, 
какъ жилище боговъ. — теіоп., небожи¬ 
тели, боги, н небесныя дѣла (тайны), 
ірзит аеіЬега гесіидат (і*). — П) поэт, 
пер., воздухъ вообще; тк. бѣлый свѣтъ 
(прот. тапез). 

аеіЬбгіиз, а, пт, I) эѳирный, къ эѳиру 
принадлежащій. — отс. поэт. къ небу 
принадлежащій, небесный, агсез (*(*). — 
И) поэт, пер., воздушный: 1) къ воздуху 
вооб. принадлежащій, адиа, дождь (*(*). — 
2) къ бѣлому свѣту, землѣ принадлежа¬ 
щій, земной, ѵезсі аигя аеіЬегіа, дышать, 
жить (*(-). 

аеіііга, ае, Я ясная синева неба, свѣт¬ 
лый, чистый воздухъ. 

аеѵМав, аііз, І. др. ф. = аеіаз. 
аеѵиш, і, п. I) вѣчность; отс. іп ае- 

ѵит, на вѣчныя времена, навѣки (*(•). — 
П) тлѣнность, 1) время жизни, жизнь, 
ітѣесіііа (паіига Ьотіпит) аЦие аеѵі 
Ьгеѵіз: іег аеѵо іипсіиз, пережившій 
три поколѣнія (■(■). — о неодуш. предм., 
регЬгеѵіз аеѵі СагіЬа^іпет еззе. — отс. 
а) возрастъ, лѣта, ргітит (•(*): іпіе- 
§ег аеѵі, въ цвѣтѣ лѣтъ (*)•). — Ь) пре¬ 
клонный возрастъ, глубокая старость, 
аеѵо сопіесіиз, дряхлый отъ старости(і-).— 
2) время, вѣкъ, отпіЬиз аеѵіз (1*). — 
время вообще, ѵеіегіз поп іпзсіиз аеѵі (*(•). 
абГаЪПіз, е, привѣтливый, ласковый. 
* айиЬгё, адѵ. искусно. 
аіГаііт (аді\), адѵ. достаточно, вдо¬ 

воль.—зиЬзі. съ (*еп., ЬаЬеііз ай*. іідпо- 
гит. 
айаійз, йз, т. обращеніе съ рѣчью, 

рѣчь, слова. 
а&есііо, бпіз, Г. I) отношеніе, съ ад 

с. асе. — П) состояніе, йппа согрогіз 
айесііо, крѣпкое здоровье. — отс. (съ и 
безъ апіті) настроеніе; тк. прегн., рас¬ 
положеніе, любовь. 
айёсіо (айГ.), аѵі, аіпш, аге,. I) ста¬ 

раться схватить, хватать, дехігЯ па- 
ѵет (•(•): ііег, избирать дорогу (карт.): 
врет, возымѣть: тогЪо айесіагі, за¬ 

болѣть. — II) сильно стремиться, дока¬ 
таться, аШиепііат. 

1. айссіиз, а, пт, РА(^. подвергшійся 
дѣйствію, I) съ аЫ. = надѣленный, ода¬ 
ренный, ѵііііз. — II) аѣзоі., тѣлесно или 
душевно находящійся въ извѣстномъ по¬ 
ложеніи или состояніи, 1) тѣлесно = 
устроенный, расположенный г с, а) вооб.: 
осиіиз сопіигЬаіиз поп езі ргоЬе айесіиз 
ад зиит типиз йт^епдит, не годится 
для отправленія своего назначенія, не 
въ состояніи хорошо функціонировать. — 
Ъ) разслабленный, слабый, согрпз: 
аеіаіе или зеперіиіе ^ат айесіиз, удру¬ 
ченный старостью: айесія ^ат аеіаіе, 
на старости. — пер., айесіа (разстроен¬ 
ное) гез іатіііагіз: апіті, упавшій 
духъ. — с) по времени, приближающійся 
въ концу, Ъеііит айесіит ѵідетиз сі, 
иі ѵеге дісат, раепе сопіесіит. — 2) ду¬ 
шевно = находящійся въ извѣстномъ на¬ 
строеніи, настроенный; отс. смущенный, 
опечаленный, айесіоз апітоз гесгеаѵіі; 
тк. съ ег^а или іп аідт. 

2. айесійз, пз, т. внѣшними впечатлѣ¬ 
ніями вызванное состояніе = расположе¬ 
ніе, настроеніе, 1) вооб.: апіті, теп- 
ііз (*(*). — аѣзоі. = душевное состояніе, 
расположеніе, настроеніе.—2) аффектъ, 
душевное движеніе. 

аЯёго, аіійіі, аііаішп, аіГегге, прино¬ 
сить, I) соб.: 1) объ одуш. съ адѵ. (напр. 
еодет), съ ад или іп с. асе., съ даі. 
(кому?), съ асе. Іосі; тк. съ аѣ или ех 
с. аЫ. Іосі (тк. дото), съ двумя асе., 
аідд допит (въ даръ). — въ част., аЦт, 
приводить (*(-). — зе айегге прійти куда, 
войти: айеггі Ьапс игѣет, прійти въ 
этотъ городъ (•(*). — 2) о неодуш., какъ 
доходъ приносить, аигаз (*(*). — ір пер.: 
A) вооб. приносить, сопзиіаіит іп Іаті- 
Ііат: аіеі орет, помогать кому: та- 
пиз айегге аісі или аісі геі, наложить 
руку на кого или что: тапиз іетріо, 
грабить храмъ: аісі (ѵіг^іпі, ридіеіііаѳ 
и т. п.) ѵіт, причинить кому насиліе. — 
B) въ част.: 1) приносить извѣстіе, 
слухъ 2с, пипііит. — чаще айегге (ад 
аЦт, аісі) а^д или де аіцъ те или съ 
асе. с. іпі., доносить, давать знать, увѣ¬ 
домлять; тк. сгеѣгі айепші пипііі и сгеѣгі 
гитогез айегипіиг, со слѣд. асе. с. іпГ. — 
2) доказательство или въ доказательство, 
въ извиненіе приводить, саизат.—3) при¬ 
носить, доставлять, причинять кому что, 
аісі регпіеіет: йеігітепіит, повлечь 
за собою: іпсоттодит: аісі до- 
Іогет: іп гѳ тііііагі поѵа (новые по¬ 
рядки). — 4) приносить что для какой- 
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нибудь дѣіи иди слѣдствія, тиііат иіі- 
Іііаіет геі риЫісаѳ аЦиѳ зосіеіаіі. — 
отс. айеггѳ аЦсІ а<1 аідсі, содѣйствовать 
чѣмъ для чего, быть полезнымъ. — 5) при¬ 
носить что въ добавокъ, добавлять, пиша 
ёе 8ііо. 
аШсІо, Гёсі, Гесішн, ёге, дѣйствовать 

на кого или что, производить дѣйствіе, 
А) аЦт айф ге, надѣлять кого чѣмъ, 
причинять кому что, доставлять, оказы¬ 
вать гс, айрі (Іеогшп Ьопоге, оказывать 
божескую почесть: аідт іпіигіа, при¬ 
чинять кому несправедливость: а^ш 
шогіѳ, сглсіаіи, сгисе, мучить, убивать, 
распинать на крестѣ: аідсі тасиіа, 
позорить: ео пошіпе, дио еіс., назы¬ 
вать: іаіі тейісатіпе ѵиііит, обма¬ 
зывать (і*). — тк. разз., аШсі юогЪо 
§гаѵі еѣ шогіііего, заболѣть: §гаѵі 
ѵиіпеге, быть тяжело раненымъ: ша^па 
(ІШісиІіаіе, находиться въ большомъ за¬ 
трудненіи: іапіо Ьепейсіо айесіиз, хотя 
ему была оказана столь великая ми¬ 
лость: Ъепейсіо аШсі, испытывать благо¬ 
дѣяніе: та^по (іоіоге аШсі, быть очень 
недовольнымъ, очень огорчаться. — В) 
аідт, 1) тѣлесно, дѣйствовать на кого, 
приводить въ извѣстное состояніе, а) 
вооб.: Зугасизапаш сіѵііаіет, иі аЪз 
іе айесіа езі, ііа іп іе еззе апітаіат 
ѵіЛетиз (двусмысленно = какъ ты обхо¬ 
дился съ нимъ, и = какъ ты настроилъ 
его). — Ь) въ част., вредно дѣйствовать, 
поражать, ослаблять, изнурять, поп зіш- 
ріех БатазісЬІЬопа ѵпіпиз а&сіі (і*): 
аезіиз, ІаЪог, іашез, зіііз аШсіипі сог¬ 
рога. — 2) душевно, приводить въ ка- 
кое-л. состояніе, подѣйствовать, имѣть 
вліяніе, настраивать, 1іііе*ае зіс ше айе- 
еегипі, иі еіс. 

&Ш&о, йхі, йхшп, ёге, прибивать, 
приколачивать, I) соб.: Ііііегат а<1 са¬ 
ри!: аідт сгисі, распять на крестѣ: 
а^ш іеггае, пригвоздить къ землѣ. — 
П) пер.: а) какъ бы приковывать, при¬ 
крѣплять къ кому или къ чему, а) о 
неодуш.: ІіЬаса іііа іп азреггітіз захіз 
іапщиат пібиіиз аШха. — р) о лидахъ: 
а^т Іѳсіо или Іесіиіо (о несчастій или 
старости). — аШхиз Іаіегі зіпізіго, при¬ 
жавшись къ лѣвому боку (*(*). — Ь) за¬ 
печатлѣть, апіто. 
аШп&о, йпхі, йсіит, ёге, присозда- 

вагь, придѣлывать, аісі шапиз. — пер., 
присочинять, тиііа гитоге аШп^еЪапіиг. 

аШпіз, е, сопредѣльный, смежный, 
сосѣдній, §епз аШпіз Маигіз. — пер., 
находящійся въ свойствѣ, аісі. — зиЪзі. 
(ш. и Г.) родственникъ по женитьбѣ: 

тесть, зять, своякъ, шуринъ, свояченица, 
золовка, невѣстка; отс. со^паіі еіаШпез, 
родственники и свойственники. — Ь) со¬ 
прикосновенный, причастный, геі сарі- 
іаііз. 
аШпМаз, аііз, Г. свойство (тк. ріпг.). — 

теіоп., свойственники. 
аШгтаіІо, опіз, Г. утвержденіе, увѣ¬ 

реніе. 
аШгшо, аті, аіиш, аге, I) подкрѣ¬ 

плять, скрѣплять, зосіеіаісш <|иге<]’игап- 
<1о: Тгодапіз зрет, додерживать на¬ 
дежду троянцевъ.—И) подкр Ішлять, удо¬ 
стовѣрять, а) вооб. (прот. геіеііеге): 
аідй. — Ъ) увѣрять, утверждать (прот. 
йиЪііаге, пе^аге, аЪписго). аЦб: гет 
рго сегіо, выдавать за достовѣрное. — 
аШгшо со слѣд. асе. с. іпі*. и айігто 
<1е аЦа ге, говорить положительно о 
чемъ. 

аШаійз, из, ш. дуновеніе, вѣяніе; 
тк. дуновеніе испареній, аІГ. ех іегга; 
огня, ѵарогіз аіГ.: ас]игеп* Іеѵі аМаіи 
ѵезіішепіа. — въ част., дыханіе живот¬ 
ныхъ (і*). 

аШео, ёге, плавать при чемъ, заодно 
съ кѣмъ (І*). 
аШісіаіІо, опіз, Г. мукмі*, терзаніе. 
аШісіо, аті, аіиш, а»т, » сильно уда¬ 

рять, 1) соб.: аШісіаге зе •, іарять себя 
въ грудь (въ знакъ печ —2) пер., 
аШісіаге зе или шей. аіі і, томиться 
печалью, печалиться, ч - . житься. — 
II) прегн., бросать туда и ,. »да, повре¬ 
ждать, 1) соб.: опегагіаз » ез) іетре- 
зіаз аШісіаЪаі. — 2) пер. , іетроивать, 
угнетать, мучнть, аШісп 1 ’аѵі тогЪо. 

*аШісібг, огіз, т. у» ігель, уни¬ 
чижите ль. 

аШісіиз, а, пт, Р Аф* Л 1: строенный, 
несчастный (прот. іпіеі. ' Іогепз). — 
2) убитый горемъ, уныл;» , павшій ду¬ 
хомъ. — 3) презрѣнный і по аШісіиз 
еі регйііиз. 
аШі&о, Йіхі, Йісіиш. <.; [) ударять 

обо что, съ силою бросаі ь* »* і ть куда-н., 
А) вооб.: паѵет асі Іоз: аЦт 
іеггае (і*). — В) прегн., іі« »< .ть наземь, 
ниспровергнуть, агЪогсш иаш: едиі 
еі ѵігі аШісіі (въ с} іи): аісез 
аШісіае, лоси, сшиблен.. ногъ. — 
пер., еі ѵісіит егі^еге (« ч.рить) еі аі- 
Ш^еге (сокрушить) ѵісіогет II) повре¬ 
ждать, уродовать, 1) соб.. паѵез, ^иаѳ 
^гаѵіззіше аШісіае егані — 2) пер.: 
а) повреждать = разе г р • и вить, приво¬ 
дить въ упадокъ, ослабли іь или пора¬ 
жать, наносить ударъ, аІ<рп: саизат 
зизсеріат, бросить: ѵесііцаііа Ьеіііз 
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а,Гйі§ипіиг, страдаютъ отъ войнъ: иі 
тогз отпез сіѵез регсіібегіі еі аійіхегіі, 
нанесла гибельный ударъ.—Ъ)повергать 
въпечаль, приводить въ уныніе, опеча¬ 
ливать (прот. Іеѵаге), а^тп, тк. апітоз. 

аШо, аѵі, аіиш, аге, I) дуть куда-н., 
вѣять, повѣвать, А) соб., о вѣтрѣ.— 
В) пер., навѣвать=а) приносить, аига 
тоіипіаііз аГйаіиг.—/9) надѣлять, Іаеіоз 
•осиііз Ьопогез, придать глазамъ очаро¬ 
вательную прелесть (*(■). — И) дуть на 
кого, обвѣвать, обдавать вѣяніемъ, іег§а 
іапішп аійапіе ѵепіо: Гиішіпіз іеііз или 
іиітіпиіп і^піЬиз аГйагі, быть поражену 
молніей (*(•): заисіі аГЙаіщие іпсешііо, 
юпаленные огнемъ пожара.—пер., аШаіа 
езі пишіпѳ заш ргоріоге <1еі, была при¬ 
ведена въ восторженное состояніе дыха¬ 
ніемъ уже приближающагося бога (і*). 

аШйепз, епііз, РА(Ц. I) изобильный, 
имѣющійся въ избыткѣ, соріа.— И) изо¬ 
билующій, имѣющій въ избыткѣ, оріЬиз 
еі сорііз: атісіііа йіііог еі аійиепііог, 
болѣе богатая и состоятельная дружба 
(которая часто больше даетъ, чѣмъ въ 
свою очередь получаетъ). 
аШйепіёг, асіѵ. изобильно, въ изо¬ 

биліи. 
аШйепіІа, ае, і. изобиліе, избытокъ. 
аШйо,йихі, Нихиш, ёге, притекать, 

1) соб.: о рѣкахъ іс, ргоре шоепіЪиз.— о 
людяхъ, стекаться, прибѣгать, аШиепіе 
чщоіійіе тиііііийіпе а<1 Гатат Ъеііі зреш- 
^ие ргаейае.— И) пер.: въ изобиліи 
прибывать, дшпп йоші оііит еі йіѵіііае 
аійиегепі. — отс. аіда гѳ = имѣть что 
въ изобиліи, быть въ изобиліи снабжен¬ 
нымъ чѣмъ, ип^иепііз. 

айог, Шиз зит, іагі, обращаться съ 
рѣчью къ кому, а) вооб.: ѵегзіЬиз ііз- 
беш аідт, диіЪиз еіс.: потіпе а^т 
(*(•).—въ част., обращаться къ кому съ 
прощальными словами=прощаться (|); 
съ погребеннымъ, зіс розііиш айаіі ёіз- 
сейііе согриз, такъ (какъ есть) положите 
трупъ и, пожелавъ ему вѣчнаго покоя, 
удалитесь (*(■). — Ь) съ просьбой обра¬ 
щаться =взывать къ іс, йеоз (*(■). 
айоге, айёгет, см. аззиш. 
аййі, см. аззит. 
айиі^ёо, іиізі, ёге, возсіять, засіять, 

заблистать, о звѣздахъ, небѣ. — пер., 
Ѵиііиз иЪі іииз айиізіі (|).—особ, о на¬ 
деждѣ, счастіи: являться какъ радостное 
явленіе, блеснуть, улыбнуться, аісі. 

айшкіо, айййі, Ійзит, ёге, прили¬ 
вать, подливать. — пер., особ, ашізиз, 
припавшій, повергшійся, тк. съ йаі. (къ 
чему). 

аййійгиз, см. аззиш. 
аібгеш, аібге, см. аЬзиш. 
а^азо, бпіз, т. конюхъ, 
а^ё, а&ёйит, см. а^о въ концѣ, 
а^еііиз, і, и а#еШ1из, і, т. неболь¬ 

шое поле, имѣньице. 
а#ёта, шаііз, п. отборный отрядъ 

солдатъ (у македонянъ), гвардія. 
а#ёг, &гі, т. поле, пашня, земля, уча^ 

стокъ земли, земельная собственность, 
а§гшп соіеге. — въ прот. городу, (ров¬ 
ное) поле, деревня, село, об. ріиг., ѵаз- 
іаіі а^гі зипі, игЬз ехЬаизіа. — въ прот. 
горамъ, равнина, долина, і^поіозіропіез 
а§го8^ие заіиіаі (*(■). — въ прот. морю, 
суша, іп а§гоз.—какъ мѣра длины, іи 
а^гит, въ глубину (прот. іп ігопіѳ или 
іп ігопіет, въ ширину).— И) область, 
Неіѵеііиз. 

а&ёзіз, см. а^е подъ а^о въ концѣ. 
а^ёг,ёгіз,ш. I) матеріалъ для какой- 

нибудь насыпи: земля, камни, щебень іс, 
а§§еге еі сгаііЬиз Гоззат ехріеге. — 
поэт., шоіігі а^еге іесіа, строить и 
укрѣплять землею (*(•).— II) пер., а) на¬ 
сыпь, валъ, окопъ, а§§есет аррагаге, 
іпзігиеге, ехзігиеге, іасеге, ^асеге.— 
b) валъ, обзорный валъ, а§§ег Тагдиіпіі 
и въ связи одно а^ег, оборонительный 
валъ вокругъ Рима, приспособленный 
впослѣдствіи для лѣтнихъ гуляній. — 
отс. поэт., валъ=крѣпостной валъ,го¬ 
родскія стѣнывооб., а§§оге8шигогит.— 
c) вооб. насыпь, плотина, дамба, а) для 
защиты полей.—/?) для укрѣпленія бе¬ 
рега, гавани; отс. поэт., откосъ берега, 
берегъ. — у) для укрѣпленія дороги= 
насыпная дорога, земляное полотно.— 
б) (поэт.) искусственное иди естествен¬ 
ное возвышеніе, какъ каѳедра оратор¬ 
ская (зиддЫиз), курганъ; куча дровъ= 
костеръ.—высота горъ, а§§еге8 Аіріпі 
(*(•).— нагроможденная куча, валъ, а§- 
§егез піѵеі (*(■). 

1. а^ёго, аѵі, аіиш, аге, I) соб.: на¬ 
сыпать, дѣлать насыпь. — II) пер., 
складывать, собирать въ кучу, сайа- 
ѵега.—карт., увеличивать,усугублять, 
йісііз ігаз (|). 

2. а^ёго (ай-^ёго), деззі, ^езіиш, 
^егёге, приносить, особ, въ большомъ 
количествѣ и слѣд. съ усиліемъ носить, 
таскать куда-н., іеііиз (*(■). 
а^ібшёго, аѵі, аіиш, аге, приматы¬ 

вать; отс. присоединять (•(•). 
а^гаѵо, аѵі, аіиш, аге, дѣлать тя¬ 

желѣе; пер., ухудшать, приводить въ 
худшее положеніе, іпоріаш зосіогиш. 

авдгёйіог, дгеззиз зшп, &гёйі, при- 
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ступать, подступать, подходить, прибли¬ 
жаться къ кому или чему, 1) соб.: 1) вооб.: 
ай аіцт и аідт: іп сипісиіо а&^геззі 
зипі. — 2) въ част., а) въ дружеств. см., 
обращаться къ кому, стараться склонить 
на свою сторону, аіят ресипіа, стараться 
подкупить кого: аіцт Ьіз йісііз, обра¬ 
титься со слѣдующими словами (*)•). — 
Ъ) во вражд. см., итти на кого или что, 
нападать, тигшп: а^т іегго (*)*). — 
судомъ преслѣдовать,аЪзспіет.—И) пер., 
приступать, предпринимать, іасіпиз, 
ай саизат. — съ іпГ., начинать, пы¬ 
таться, йісеге йе еіс. 

а&&гё^о, аѵі, аіпт, аге, присоединять 
къ стаду; отс. вооб. присоединять, гей. 
зе а^е^аге = присоединяться, аЪзоІ., 
или съ ай, іп с. асе. или съ йаі. 

а&Шв, е, I) легко приводимый въ дви¬ 
женіе, легкій, ходкій, сіаззіз (*(*). — 
II) подвижной, а) поворотливый, быст¬ 
рый, йеа, о Діанѣ (*)*), Суііепіиз, о Мер¬ 
куріи (1*). — Ъ) пер., проворный, живои, 
дѣятельный (прот. іагйиз). 

а^Шіаз, аііа, Я удободвижимость, лег¬ 
кость, ходкость, скорость, паѵішп. 

*а^ІІаЬШз, с, легко приводимый въ 
движеніе, легкій. 

а&ііаііо, бпіз, і. движеніе, I) соб.: 
а§. Іесіісае (качаніе):,тоіиз еі адііаііо- 
пез Йисіиит, быстрыя движенія волнъ. — 
II) пер.: а) дѣятельность, тепііз.— Ъ) за¬ 
нятіе, съ деп. 

а&ІІаібг, бгіа, т. погонщикъ, особ, 
возница. 

а&Не, а^Ііёйот, см. а&о. 
а&Ио, аѵі,аіит,аге,съ поспѣшностью, 

усердіемъ приводить въ движеніе, усер¬ 
дно гнать, I) соб.: 1) гонять по всѣмъ 
направленіямъ, и вооб. гнать, направлять, 
а) вооб.: сштшз ай Йитіпа (*|*): ^ио<I 
зраііит поп еззеі а^ііапйі (зс. еяиоз), 
такъ какъ негдѣ было выѣзжать лоша¬ 
дей: Іапідегоз дге^ез Ъігіаздие сареі- 
Іаз, поэт., держать, содержать.—Ъ) особ, 
дичь преслѣдовать, охотиться, травить, 
іегаз: сЬеІуйгоз, спугивать. — 2) го¬ 
нять туда и сюда, хлестать, таге ѵеп- 
іогит ѵі а&ііагі а^иѳ іигЪагі. — 3) вооб., 
приводить въ (быстрое) движеніе, а) 
двигать, давать движеніе, адііагі аіі- 
нпйе: тепз адііаі тоіет, приводитъ 
въ движеніе вселенную (1*). — Ь) двигать, 
трясти, махать, согрога Ьис Шис: 
аіаз (•(*): еат (паѵет ігігѳтет) іп 
огіи адііагі зиЪеі, дѣлать движенія: 
азіат, потрясать (*)*): Ьаѣецаз тапі- 

Ъиз, потрясать вожжами (= править*)*).— 
П) пер.: 1) подстрекать, побуждать къ 

чему, аіят оЫциа іпѵійіа зіітиіізди^ 
атагіз (*)*). — 2) преслѣдовать, мучить,, 
пе давать покоя, а) воо5.: иі еоз аді- 
іепі іпзесіепішчие йігіае.—Ъ) словами =»- 
осуждать, насмѣхаться надъ кѣмъ, роё- 
іат (*)•). — 3) возбуждать, волновать,, 
приводить въ замѣшательство, смущеніе,. 
рІеЪз а^ііагі соеріа ІгіЪипісііз ргосеШз.— 
4) обсуждать что (особ, горячо), тол¬ 
ковать о чемъ, переговаривать, гет іп 
сопііопіѣиз: а^ііаіит, иі ігіЪипі тііі- 
ійт сгеагепіиг. — 5) умственно зани¬ 
маться чѣмъ, думать о чемъ, обдумы¬ 
вать, взвѣшивать что-н., и въ отношеніи 
чего-нибудь задуманнаго = имѣть что на 
умѣ, замышлять, затѣвать что, аідй іп 
апіто, іп тепіе, сит апіто: гет 
апіто (апітіз), тепіе, гет зесит, тк. 
одно адііаге аідй (іи^ат *)*: гез тиі- 
іит а^ііаіа). — со слѣд. іпй — съ йе 
с. аЫ. — съ асе. ргопот. со слѣд. допол. 
прѳдл. — аЪзоІ., ірзе Іоп^е аіііег апіто 
а^ііаѣаі. — 6) давать занятіе уму, зани¬ 
мать, упражнять, сигіз йе заіиіе геіриЫі- 
сае а^ііаіиз апітиз. — 7) вооб. что-н- 
дѣлать = а) праздники гс праздновать^, 
справлять, іезіоз йіез: сЬогоз, во¬ 
дить (*(*). — Ъ) заниматься чѣмъ, испол¬ 
нять, совершать, производить что, со¬ 
блюдать что, ітрегіит, управлять: ти- 
іаз агіез (*)*): расет, жить въ мирѣ: 

ргаезійіа, стоять на стражѣ.съ оборо¬ 
нительнымъ войскомъ: ргаесеріа рагеп- 
ііз теі, поступать согласно съ наста¬ 
вленіями отца: а^ііапі Ъеііит, іпйиііаз, 
у нихъ воина, перемиріе. — тк. разз., 
Іисіиз аідие §аи(*іа а^ііаЬапіиг, пре¬ 
давались скорби и радостямъ: рах а§і- 
іаіиг, царствуетъ; аЪзоІ. въ разз. іт- 
регз., раисогит агЬіігіо ЪеШ йотщие 
а^ііаѣаіиг, дѣйствовали, поступали. — 
с) время проводить, зиЬ Іе^іЬиз аеѵит 
(•)-). — й) (зс. зе) гдѣ-н. быть, нахо¬ 
диться, рго сазігіз: іпіег ргітогез. — 
отс. гдѣ-н. жить, обитать, ргоріиз таге.~ 
е) дѣйствовать, поступать, розігето іего- 
сіиз а^ііаге, диат зоіііиз егаі. 

а&тёп, шіпіз, п. движеніе, I) вооб.: 
1) о душ., движущаяся толпа, тиііегит 
риегогипщие артіпа.—животныхъ, вере¬ 
ница, стая, гуртъ (скота), стадо (мел¬ 
каго скота), свора (собакъ), рой пчелъ 
:с. — 2) неодуш., теченіе воды.—дви¬ 
женіе, ударъ веселъ, а^тіпе гетогшп 
ееіегі (*)*): адтіпа риіѵегиіепіа, обла¬ 
ка пыли (*)*). — пзгибы змѣи при напа¬ 
деніи (*)*). — II) походъ войска, 1) аЪзіг., 
переходъ, маршъ, іп адтіпе, во время 
перехода.—2) сопсг. а) войско (вовремя 
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похода), походная колонна, рЬаІапх, 
адтеп шадіз, яиаш асіез. — адтіпѳ (ко¬ 
лоннами) іпдгейі, адтіпе ігѳ асі игЬет: 
адтіпе іасіо, сомкнувши походный строй, 
въ сомкнутомъ строю (*)*): іпзігисіит 
адтеп, войско, готовое къ походу на 
врага. — адтеп диайгаіит, войско въ 
походѣ, построенное въ видѣ четыре- 
угольника; отс. часто адтіпе диайгаіо 
(въ боевомъ порядкѣ) іге: типііо адті- 
пе (съ войскомъ, готовымъ къ бою) іпсе- 
йеге (прот. адтіпе іпсаиіо). — адтеп 
ргітит, авангардъ: адтеп тейіит, 
центръ: адтеп ехігетит или поѵіззітиш, 
арьергардъ. — адтеп йисеге, вести вой¬ 
ско, адтеп сіаийего,' или содеге, замы¬ 
кать колонну, составлять арьергардъ.— 
Ь) строй, рядъ флота, обоза, и пер. 
неодуш. предм. (напр. вѣтровъ •{■). 

а§па, ае, Г. ягпица. 
адпазсог, паіпз зшп, пазсі, послѣ ро¬ 

диться (послѣ смерти или при жизни 
отца, но послѣ составленія имъ духов¬ 
наго завѣщанія или усыновленія кого- 
нибудь), адпазсепйо поп еззегиріитіезіа- 
тепіит, что рожденіемъ сына не унич¬ 
тожено прежде написанное завѣщаніе. 

адпіпиз, а,пт, ягнячій; зиЪзі., ад- 
піпа, ае, і. ягнятина* 

адпозсо, поѵі, пИшп, ёге, признавать, 
I) то, что есть, узнавать, познавать, 
а) вооб.: адпозсо ех те, знаю по себѣ 
(по собственному опыту): дишп ійет 
азрехіі адпоѵіЦие іп аііо. — ѣ) узнавать 
(уже знакомое), признавать, «) лицо: 
аЦш. —/?) неодуш.: геш (о судьѣ), па- 
ѵет ех (по) іпзідпі. — II) признавать, 
«) лицо: Шіиш.— р) неодуш. = призна¬ 
вать, допускать, соглашаться (прот. аЪ- 
пиеге), іасіі ііііиз діогіаш. 

адшіз, і, т. ягненокъ, 
адо, ёді, асіит, ёге, приводить въ 

движеніе, I) соб.: 1) вооб. гнать,») жи¬ 
вотныхъ, тегсейе саѣаііит (*[*), сареііаз 
роіит (|). — Р) людей, аЦт апіе зе: 
аіят ѵігдіз іп пгѣет: адтеп адеге, 
выступать въ походъ, об. разз. адтеп 
а^ііиг, войско выступаетъ въ походъ, 
маршируетъ, сіііиз или гарііт; отс. 
уводить съ собою, пшШз тіІіЪиз асііз 
агтаіогит ех еа гедіопе.— въ раз¬ 
говори. яз., адеге зе = тащиться *= 
итти. — у) погонять лошадей іс, на¬ 
правлять корабль, колесницу, ѣхать, 
рег раігіз согриз сагрепіит: іп Іііиз 
паѵез. — 6) вооб., что-н. приводить въ 
движеніе, двигать, о людяхъ, ѵосет, 
т. -е. кричать или говорить: сагтіпе 
^иегсиз (объ Орфеѣ *)*).—о неодуш.: 

йиріех адііиг (движется) рег ІитЬоу 
зріга (*)*): Ггідога (приносить съ со¬ 
бою, о вѣтрѣ *)*): сопіадіа Іаіе, ра¬ 
спространять (*)*). —* е) осадныя маши¬ 
ны подвигать, придвигать, приближать^ 
ѵіпеаз іиггездие ай оррійит.— 2) въ 
част., а) приводить въ быстрое движе¬ 
ніе, утонять, увлекать, «) одуш., едио* 
іетеге асіо. — отс. въ разз., аді = бытъ 
увлекаемымъ, іигѣа Йдіепііит асіиз: 
аді рег аигаз (*)*).—Р) неодуш., тетЪгнг 
адіі аіга ѵепепа, выгоняетъ изъ членовъ 
(*)*). — и особ., апітат адеге, быть при* 
послѣднемъ издыханіи, умирать.— ^без¬ 
покоя, охотясь, преслѣдуя, гонять, а) оду- 
шевл.=гонять, преслѣдовать, охотиться,, 
прогонять, сегѵоз (*)*): аЦш йе іипйог 
ргаесірііез Ротре^апоз: аЦт іп ехзі- 
Ііит, отправлять въ изгнаніе, изгонять.— 
Р) неодуш., асіа ѣогеа ріпиз, корабль, 
метаемый б. (*[*). — с) откуда-нибудь уго¬ 
нять, уводить, іпйе асіае Ъоѵез; отс. 
похищать, Ъоѵез (*)*).—ргаейат или* 
ргаейаз (ресогіз еі тапсіріогит) адеге, 
уводить въ добычу скотъ (и рабовъ) и. 
вооб. уводить добычу. — отс. въ част., 
Гегге еі адеге, забирать и увозить все- 
движимое имущество (скотъ и всю дви¬ 
жимость); отс. гез, диае іеггі адідиѳ'- 
роззипі, движимое имущество; о врагахъ, 
грабить и расхищать. — й) съ усиліемъ 
вгонять, зиЫісаз оЫцие, вбивать: 
ріпиз аЪ аііо ай іеггат, нагибать (*)*): 
іипйаш сігсиш сариі, махать (*)*): іа* 
сгисеш, распять па крестѣ. — е) обра¬ 
зовывать, ») въ протяженіи проводить,, 
сооружать, аддегет ѵіпеаздие: ' сіоа- 
сат зиЪ іеггат. — поэт., Іаіит рег ад- 
теп Іітііет адіі Гегго, онъ проклады¬ 
ваетъ себѣ дорогу чрезъ іс (1*); карт., 
ійет Іітез адепйиз егіі, должно будетъ 
употребить то же средство (*)*).—р) о 
растеніяхъ, образовывать, пускать, га- 
йісез: озза гоЬиг адипі, кости превра¬ 
щаются въ твердое дерево (*)*): асіао* 
ай зійега ріпиз, достигающія до звѣздъ 
(1*).— у) вооб. образовывать въ себѣ са¬ 
момъ, ^иит зритаз адѳгеі іп оге, съ 
пѣной у рта : гітаз, давать трещину.— 
II) пер.: А) вооб.: а) приводить въ дѣ¬ 
ятельное движеніе, заставлять дѣйство¬ 
вать, вести, сипсіа: аЦт ігапзѵогзит, 
совратить кого съ истиннаго пути: 
рег гедез асіит депиз отпез Ьаііпоз, 
родъ, который прошелъ черезъ всѣхъ 
л. царей, т.-е. родъ, который онъ велъ 
отъ л. царей (*)*).—Тгоз ТугшздиетіЫ 
пиііо йізсгітіпе адеіиг, будетъ у мен# 
на одинаковомъ счету (+).—съ дополя* 
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яа вопр. куда? къ чему? съ айѵ., иди 
4п иди ай с. асе., побуждать, къ чему, 
a) = доводить до извѣстнаго состоянія, 
4Жрп іп йезрегаііопеш.—р) = доводить 
до извѣстнаго рѣшенія, предпріятія, по¬ 
буждать, склонять, а^ш сопіезііт ай 
сегіатеп: аЦт іп ігаийет, побудить 
на преступленіе (1*): поэт, съ іпГ.— 
b) преслѣдовать, не давать покоя, му¬ 
чить, а^ипі; ешд ргаесірііет роепае сі- 
уіит Котапогит, преслѣдуютъ, не да¬ 
вая ему опомниться: а^епііа ѵегЬа, 
слова, доводящія до отчаянія (*(•).— 
c) приводить въ бурное движеніе, воз¬ 
буждать, волновать, выводить изъ рав¬ 
новѣсія, потрясать, регреіиа паіигаііз 
Ъопііаз, пиаѳ пиіііз сазіЪиз пе^ие а^ііиг 
педиѳ шіпшіиг. — й) занимать работою, 
упражнять, зеи іе йізсиз а&аі, или если 
ты упражняешься въ метаніи диска (•(*).— 
е) гей., а^егѳ (аЬзоІ.) или а^еге зе, 
«) а^еге (аЬзоІ.) = гдѣ-нибудь находить¬ 
ся, стоять, тиіішп еі (атіііагііег сит 

-а^о, бывать у кого часто и находиться 
въ дружескихъ отношеніяхъ съ нимъ; 
отс. (особ, о кочевыхъ народахъ) жить, 
іп іи^игііз. — (3) съ зе или аЬзоІ., 
извѣстнымъ образомъ вести себя, по¬ 
ступать, зезе іапіа тоЬіІііаіе.—В) про¬ 
водить, 1) извѣстному времени года дать 
окончить свое круговое обращеніе, ѵег 
(*(•). — отс. а) съ аппиз съ порядк. числ.: 
Пиагішп аппшп а§о еі осіо^езітит, мнѣ 
84-й годъ. — и (объ извѣстномъ періодѣ 
времени) въ разз., а§і, проходить, исте¬ 
кать, ргіпсіріит аппі адеѣаіиг. — р) вре¬ 
мя проводить, іоІегаЪіІет зепесіиіет: 
тосіет теіи.—отс. аЬзоІ., жить, су¬ 
ществовать, іпсегіа расе.— 2) приво¬ 
дить въ исполненіе, дѣлать, іисипйі асіі 
ІаЬогез.—въ разгов. рѣчи, диій а§із, 
что подѣлываешь? какъ живешь? — дшй 
а§ііиг, какъ дѣла? — аЬзоІ, зе поп іпіег- 
йііззе, зей е^іззе, онъ не принималъ 
участія въ дѣлѣ, но всетаки (въ каче¬ 
ствѣ свидѣтеля) былъ дѣйствующимъ 
дицомъ: іпйизігіа іп адепйо, ееіегііаз 
іп сопЯсіепйо. — особ, съайѵ., дѣйство¬ 
вать, поступать, Іепіиз.— отс. таіѳ, 
Ьепе, ргаесіаге а^егѳ сит а^о, дурно, 
хорошо, прекрасно поступать, обращать¬ 
ся съ кѣмъ.— тк. разз. таіе, Ьепе, а^і- 
іиг сит а^о, чьи-либо дѣла идутъ (об¬ 
стоятъ) дурно, хорошо. — Отс. а) = сдѣ¬ 
лать, исполнить, достигать, поп піѣіі 
едізіі Ьос Іосо.— Ь) серьезно занимать¬ 
ся, а) обращать вниманіе; отс. аііаз 
тез а§еге, аііий а§еге, заниматься по¬ 
сторонними дѣлами, быть разсѣяннымъ.— 

Р) имѣть что-н. на умѣ, имѣть въ ви¬ 
ду, помышлять о чемъ, думать о чемъ, 
преимущественно занЪматься чѣмъ, осо¬ 
бенно габотиться о чемъ, ій зі е^іззепі: 
іп отпі ѵііа піЬіІ аііий е§і, это соста¬ 
вляло цѣль всей моей жизни. — и особ, 
ій а§еге (рѣдко Ьос а§еге и одно а^еге), 
иі или пе... только о томъ и думать, 
только то и дѣлать, чтобы или чтобы 
не... — 3) соотвѣтственнымъ внѣшнимъ 
способомъ воспроизводить, объ актерѣ, 
а) изображать, представлять, играть, 
сапіісит аіщиапіо та§із ѵідепіѳ тоіи: 
іаЪиІат (сотоейіат, ігадоейіат).—тк. 
(карт.) ргіогез рагіез.—р) а^еге аідт 
(зегѵит, Іепопет, ВаПіопет и т. п.) 
играть кого, и особ, пер., въ жизни 
играть чью-либо роль, поЬііет (роль 
знатнаго).—с) а§еге аіеі дгаііаз, изъявлять 
кому благодарность, благодарить кого: 
§га1ез, приносить благодареніе, объя¬ 
влять благодарность. —4) отправлять, 
a) праздники гс, праздновать, іезіоз йіез 
аппіѵегзагіоз: ШшпрЬшп йе а^о.— 
b) объ обстоятельствахъ всякаго рода, 
а) о спокойствіи = хранить, соблюдать, 
расет, оііа. — р) о дѣятельности => от¬ 
правлять, исполнять, уі§Ціаз ай аейез 
засгаз, зіаііопет, стоять на караулѣ, 
караулить, о солдатахъ; и (о полковод¬ 
цѣ) іп сазігіз. — іоса аЦиѳ зѳгіа сит 
Ьитіііітіз, шутить и серьезно бесѣдо¬ 
вать съ гс: зиа ѵоіа (*(•). Ср. агЬіігіит 
и сига. — особ, у) о руководящей дѣ¬ 
ятельности на общественной службѣ, 
отправлять, завѣдывать, руководить, 
сепзшп: йогшп или сопѵепіит, про¬ 
изводить судъ: Ьопогет, исправлять 
должность: ргаеіесілігащ, занимать дол¬ 
жность префекта. — особ. а§егѳ Ьеііит, 
по плану вести войну; но ЗапшШшп 
Ъеііа, пиаѳ сопііпиа рег ^иагіит ^ат ѵо- 
Іитеп... а^ітиз, которыми мы (авторъ) 
ваняты. — тк. ІеѵіЪиз ргоеіііз сит Саіііз 
асііз, послѣ незначительныхъ сраженій 
съ галлами. — 5) вести переговоры, 
a) вести съ кѣмъ по поводу чего пере¬ 
говоры, переговорить о чемъ; тк. дѣ¬ 
лать кому продложеніе, предлагать, сит 
а^о йѳ а^а ге, сит аі^о согат или рег 
ІіМегаз: сит а^о, иі или пе еіс.— 
із ііа сит Саезаге а§іІ (онъ такъ гово¬ 
ритъ съ Цезаремъ): зі расет іасегеі; 
еіс.—пиав(раігіа) зіе адеі (объявляетъ).— 
аЬзоІ., быть переговорщикомъ, быть по¬ 
средникомъ, посредничать, іііо адепіе.— 
b) какъ обществ. 1. 1.: а) въ сенатѣ, 
въ народномъ собраніи, обсуждать, рѣ¬ 
шать, іп зепаіи йѳ а^о или йе гѳ: 
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сит рориіо бе аідо или бѳ гѳ, обра¬ 
титься къ народу съ предложеніемъ на¬ 
счетъ чего, бе расе, бе сопбіііопіЪиз.— 
р) а§еге саизат аіф, вести чье-л. 
полит, дѣло, держать чью-л. сторону, 
стоять за кого. — с) какъ судеб. 1 і., 
вести дѣло въ судѣ, а) о защитникѣ, 
саизаз атісогиш ігасіаге аЦце а^еге; 
аѣзоі., а^еге = вести тяжбу, аб или 
ариб аЦш (іибісет), піЪіІ сит Уеггѳ 
бе диоіібіапіз сгітіпіѣиз, судиться, тя¬ 
гаться съ В. — Р) объ истцѣ или сторо¬ 
нѣ, которая добивается своихъ правъ и 
т. п., предъявлять искъ, подавать искъ 
въ судъ, съ (ех) ,]иге, Іеде (опираясь на 
право, .законъ) или безъ нихъ и т. п., 
доказывать законность своего права на 
что, преслѣдовать кого судомъ, вести 
тяжбу, судиться, адеге ех зупдгарЬа: 
а^егѳ сит аф бе аЦа гѳ.— особ, аа) а^е- 
гѳ съ &еп. преступленія = подавать жа¬ 
лобу, жаловаться на что, съ сит аф 
(на кого), іигіі, і^игіагит. — рр) аідт 
гейт а^еге, привлекать къ суду, обви¬ 
нять кого; пер. = сдѣлать доносъ, очер¬ 
нить кого, вооб., часто сиіраѳ, сгітіпіз 
геиз или геа а^ог (•)*). — у) а^ііиг бе 
ге или гез, о предметѣ жалобы, идетъ 
рѣчь о чемъ-н.,обсуждаютъ что-н.,что-н. 
составляетъ предметъ дебатовъ. — пер. и 
прегн., дѣло идетъ о чемъ, что-н. под¬ 
лежитъ сомнѣнію = что-н. находится 
въ опасности. — регГ., асіа гез езі или 
об. асіит езі, кончено дѣло, конецъ дѣ¬ 
лу, асіит езі бе еіс., покончено съ кѣмъ 
или чѣмъ, кто-н. или что-н. пропало.— 
поговор., гет асіат или одно асіит 
адегѳ, соб. снова приниматься за окон¬ 
ченное дѣло = напрасно трудиться; дѣ¬ 
лать или толковать о томъ, что нельзя 
передѣлать, зеб асіа пе а^апшз, но 
оставимъ въ покоѣ то, чего нельзя пе¬ 
редѣлать. 

49* Ітрег. а§ё, а^Иё (часто усил. 
а^ебшп, а^ііебит, а5езіз = а§е зі ѵіз), 
I) въ побужденіяхъ и увѣщаніяхъ, ну, 
ну-те. — П) какъ выраженіе согласія, 
уступки: хорошо! ладно! — отс. почти 
какъ Гас, положимъ, допустимъ, а^е 
ѵего Іаибо аі^иет; пит ойепбо ? — особ, 
съ зі, а$ѳ зі рагиегіі еіс. 

49* асіа, бгит, п. см. особо выше. 
а^гагіоз, а, ит, принадлежащій въ 

полю, въ част., касающійся раздѣла 
общественнаго поля, іех: ігіитѵіг, за¬ 
вѣдующій раздѣломъ общественныхъ по¬ 
лей; зиЬзі., адгагіі, бгит, т. сторон-* 
пики раздѣла общ. полей. 

а&гезііз, е, I) въ полѣ дпво растущій, 

полевой, дикій, рота (*)*).—пер., а) ди» 
кій, звѣрскій (по наружности), ѵиііи* 
(І*). — Ь) дикій (въ нравств. отн.) = без¬ 
чувственный, жестокій: апітиз а^гезіі» 
ас бигиз.—П) сельскій,деревенскій (прот. 
игЪашіз), ѵезіііиз, ѵііа: Ыишібае, за¬ 
нимающіеся земледѣліемъ; отс. Ьото а^ге- 
зііз или одно а^гезііз, із, т. деревен¬ 
скій житель, поселянинъ, крестьянинъ.—» 
пер., мужицкій = грубый, необразован» 
пый, неотесанный, §епиз Ьотіпит, ѵох„ 
ѵііа. 
а@гІс51а, ае, т. земледѣлецъ. 
а^гІсиШо, -сиіібг, -сиіійга, см. сиі- 

ііо, сиНог, сиііига. 
аЬ, а, іпіегі. а! ахъ! выражаетъ уди¬ 

вленіе, досаду, скорбь и радость.» тк. 
удвоен. аЬ аЫ 
аЬеп..., см. аёп .. 
аі, жалобный голосъ, ай! ахъ! (*{*). 
аіо, ѵегЬ. беГесі., утверждать, I) го¬ 

ворить: да (прот. пе^аге).—П) утвер¬ 
дительно говорить, утверждать (именно 
въ выраженіи иі (какъ) аіі или аіипі).— 
аіп’ вм. аізпе, при удивленіи, въ самомъ 
дѣлѣ? — вмѣсто этого также аіп* іи?— 
при болѣе сильномъ удивленіи, аіп,. 
іапбет? 
аіа, ае, Г. I) крыло птицы, пчелы и 

боговъ, представляемыхъ съ крыльями 
(напр. Меркурія). — поэт, какъ образъ- 
быстраго или тихаго, непримѣтнаго дви¬ 
женія (вѣтра, молніи, смерти :с).—П) пер.: 
а) плечо, особ, подмышка.—Ъ) крыло- 
войска, Флангъ, фланговыя части войска, 
им. римскіе всадники, которые, въ нор¬ 
мальномъ количествѣ 300, прикрывала 
линію пѣшаго войска съ обѣихъ сторонъ; 
позднѣе отрядъ союзниковъ, особ. ихъ. 
конница, отрядъ, эскадронъ; въ поздн. 
время, вспомогательныя войска (конница, 
и пѣхота), служившія въ римскомъ вой» 
скѣ; иногда тк. лейбъ-гвардія. македон» 
скихъ царей. — вооб. всадпики (о солда¬ 
тахъ и охотникахъ), 

аіасёг, егіз, е (тк. муж. р. аіасгіз), 
возбужденный, I) вооб. взволнованный^ 
возбужденный, тиііоз аіасгез (въ на-; 
пряженномъ состояніи) ехзресіаге, циісК 
зіаіиеіиг.— П) въ част., бодрый, жи¬ 
вой, отс. расположенный къ работѣ, 
имѣющій охоту къ работѣ (прот. ігізііз, 
Ьшпіііз, регіеггііиз).отпіит апітоз аіа¬ 
сгез ѵібеге: аб Ъеііа зизсіріепба. — о* 
живот., едииз.— о неодуш., сіагаог. 
аіасгііаз, аііз, Г. радостная возбужден¬ 

ность, бодрость, живость, тк. располо¬ 
женіе, охота къ чему, аіасгііаз зіибіиш» 
цие ридпапбі (ревностное желаніе сра» 
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яиться): аі. регГесіі орегіз (ликованіе 
по поводу іо), 

аіагев, см. аіагіиз. 
аіагіиз, а, шп, фланговый, на 

флангѣ арміи находящійся, соЬогіез; 
яиЬзі. аіагіі или аіагез, фланговыя войска 
{см. аіа II, Ъ). 
аіаіиз, а, ит, крылатый (1*). 
аіаиба, ае, Г. жаворонокъ; пер., на¬ 

званіе одного (съ султанами изъ перьевъ 
на шлемахъ) галльскаго легіона; отс. 
аіаисіае, агшп, п. солдаты этого легіона. 

аіЪаіиз, а, ит, одѣтый въ бѣлое 
платье, въ свѣтломъ платьѣ (прот. аіга- 
іиз риііаіиз). 

аІЬёо, ёге, быть бѣлымъ, бѣлѣться. 
аіЪевсо, ёге, становиться бѣлымъ, 

бѣлѣть, особ, свѣтлѣть, аІЪезсіѣ Іих, 
разсвѣтаетъ' (•)*). 

аІЪІсо, аге, быть бѣлымъ, бѣлова¬ 
тымъ. 
аПМиз, а, ши, бѣлый, бѣловатый. 
аІЪит, і, п. см. аІЬиз. 
аІЬиз, а,ит, безъ блеска бѣлый (прот. 

аіег, безъ блеска черный), I) а<у., а) вооб., 
чіепіез (■(•).— отс. поэт, лер , одѣтый въ 
бѣлое платье, въ бѣломъ платьѣ. — по¬ 
говорка, аІЬиз ап аіег зііпезсіо или 
і^пого, мнѣ все равно, я не забочусь 
объ этомъ: аІЫз ргаесиггеге еяиіз, да¬ 
леко превосходить.—Ь) бѣлый=сѣрый, 
сѣдой, сота (Т): ріитѣит, олово.— 

>с) блѣдный, о болѣзни, страхѣ, заботѣ 
и т. п.— <І) свѣтлый, ясный, о звѣз¬ 
дахъ .—отс.теіоп.=разгоняющій облака, 
Іареіиз (•)*).—карт., свѣрый == благопріят¬ 
ный, счастливый, зіеііа (1*).—И зиЬзі., 
аІЪит, і. п. 1) бѣлое вещество, бѣлое 
пятно, бѣлый цвѣтъ, соіитпаз аІЬо ро- 
Ііге. — 2) бѣлая доска для объявленія 
распоряженій во всеобщее свѣдѣніе; особ, 
доска, на которой верховный жрецъ (роп- 
Шех тахітиз) записывалъ выдающіяся 
событія года и выставлялъ въ своемъ 
жилищѣ.—3) списокъ, зепаіогіит. 

аісез, із, I. лось. 
аісубп, бпіз, Г. алкидъ,*зимородокъ 

{птица). 
аіёа, ае, Г. I) игра въ кости, и вооб. 

азартная игра, Іисіегѳ аіеа: аідй іп аіеа 
регсіеге.—II) пер., рискъ, случайность, 
іиіа езі Ъеііі аіеа, война не представляетъ 
юпасности: йагеіп аіеатіапіі сазиз зе ге§ 
пипщие, подвергать опасности: аіеа іпезі 
іп аЦа ге: іп сІиЪіат ітрегіі зегуШЦие 
аіеат іге, рисковать или попасть въ 
рабство, или пріобрѣсть владычество. 

аіёаібг, бгіз, ш. играющій въ кости, 
отрокъ (по профессіи). 

аіёаібгіиз, а, ит, относящійся къ 
игроку, игорный, сіатпа, проигрыши. 
аіёс или аііёс, ёсіз, п. или аіех, ёсіз, 

т. и Г. рыбный разсолъ. 
аіёз, 1Шз, I) асу., окрыленный, кры¬ 

латый (у поэт.). — особ, о миѳ. суще¬ 
ствахъ.— поэт, пер., скорый, бы¬ 
стрый.— И) зиЬзі., т. и Г. птица, Іоѵіз 
аіез, или гедіа аіез, или аіез, или тіпізіег 
Гиітіпіз, орелъ (•)*). —РЬоеЪешзилиРЬое- 
Ъеа аі., воронъ (■(■).— Сііаопіз аі., го¬ 
лубь (■(•).— ітііаігіх аі., попугай.—тк. 
аІЬиз или сапогиз аі., лебедь (■(■); отс. 
Маеопіі сагшіпіз аі., пѣвецъ меонійскаго 
(т.-е. героическаго) эпоса (■(■).— на язы¬ 
кѣ авгуровъ, птица, дававшая своимъ по¬ 
летомъ предзнаменованія;—отс. поэт. = 
предзнаменованіе, примѣта, Ъопа или 
зесшкіа аіііе (■(•). 
аіех, см. аіес. 
аі^а, ае, ?. морская трава, морская 

водоросль.—въ поговор., о’вещи ничего 
не стоящей, негодной. 

аі^ёо, аізі, ёге, чувствовать холодъ, 
зябнуть, мерзнуть (прот. аезіиаге). 

аі^бг, догіз, т. холодъ, 
аііа, асіѵ. другимъ путемъ, другой 

дорогой. 
аііаз, асіѵ. I) въ другое время (не те¬ 

перь), въ другой разъ, какъ о будущемъ, 
такъ и о прошедшемъ (прот. пипс, Ьосііе, 
іит).— аііаз... аііаз, то... то. — аііаз 
аіііег, то такъ, то иначе, разъ такъ, 
другой разъ иначе.— аііаз аііисі, то то, 
то другое.—II) пер., въ другомъ мѣстѣ, 
въ другихъ мѣстахъ. 

аІіЫ, асіѵ. гдѣ-либо въ другомъ мѣ¬ 
стѣ.—аІіЬі... аІіЬі, эдѣсь... тамъ.—аіібі 
аііиз или аіііег, одинъ здѣсь, другой тамъ; 
одинъ такъ, другой иначе. 
аІісйЪІ, асіѵ. гдѣ-нибудь, гдѣ-либо, 
аіісипбё, асіѵ. откуда-нибудь. 
а1Іёпа1іо,бпіз, Г. отчужденіе, переда¬ 

ча, продажа. — лер., отпаденіе, аіф, 
аіф аЬ аЦо. 
аііёпі^ёпа, ае, т. глѣ-либо въ дру¬ 

гомъ мѣстѣ родившійся, иностран¬ 
ный, чужеземный; зиЬзі., инородецъ. 
аііёпо, аті, аіит, аге, I) отчуждать, 

отдавать въ чью*л. власть или въ чьи-л. 
руки кого, что-н. (въ разз. попадать въ 
чьи-л. руки или власть), рагз іпзиіае 
ргосіііа аЦие аііепаіа: те Гаіза зизрі- 
сіопе аііепаіит.—въ част.; а) уступать, 
передавать кому, ѵесіі^аііа.—удалять, 
исключать кого изъ семьи, аЦт (прот. 
аЦтзиит Гасеге, усыновлять).— Ь) аіф 
тепіет, свести кого съ ума. — чаще 
разз., аііепаіае сіізсогсііа шепіез Ьоті- 
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лшт, обезумѣвшіе люди. — отс. аііепаіа 
даепіе, не помня себя, сойдя съ ума: 
ѵеіиі аііепаіиз а<1 ІіЪісІіпет апіто, внѣ 
-себя отъ сильнаго желанія. — II) пер.: 
1) вооб. отвлекать чьи-л. мысли, чув¬ 
ства отъ чего-н., дѣлать кого-л. чуждымъ 
ши равнодушнымъ къ чему, апіпюз а 
тетогіа регісиіі, удалять всякую мысль 
отъ опасности: ѵеіиі аііепаіо аѣ зепзи 

-апіто, точно безчувственный. — 2) въ 
част., а) отчуждать отъ кого или отъ 
ч:ебя, ссорить съ кѣмъ или съ собою, 
сманивать, переманивать, отвращать, 
отклонять 2с., въ разе., измѣнять, отпа¬ 
дать (прот. сопсіііаге, гесопсіііаге, аііі- 

-ссге и др.), ошпіиш зиогит ѵоіипіаіез: 
зіЬі аЦт или а1с)5 апітит: іпзиіае 
оііепаіае, отложившіеся.— Ь) аііепагі аЬ 
•аЦа ге, чуждаться, чувствовать инстин¬ 
ктивное отвращеніе къ чему, избѣгать 
чего, а Гаіза аззепзіопе. 

аііёпиз, а, иш, другому принадлежа¬ 
щій, чужой (прот. тепз, іииз, заиз, 
ргоргіиз), I) соб.: 1) вооб. ресипіае: 
*ез, долги (см. аез II, В, 2, а): по- 
тіпа (долги): раѵог, чужой страхъ: 

•аііепіз тепзіЬиз аезіаз, въ другіе мѣся¬ 
цы, т.-ѳ. въ зимніе. — зиЬзі., аііепит, 
і. п. чужое добро, чужая собственность 
•(прот. зиит), Іаг^ігі ех или <Іе аііепо.— 
чужая земля, чужой участокъ, іп аііепо 

•аеіЗШсішп ехзігиеге.— 2) въ част.: а) чу¬ 
жой => не родной, не близкій, не знако¬ 
вый (прот. теиз, іииз, зииз, ргор^ииз, 
-аШпіз, зап^піпе соп^ипсіаз,' атісиз, іа- 
тіііагіз), аЬзоІ., или съ <Ы., или съ аЬ 
с. аЫ. — зиЬзі. аііепі, чужіе люди: 
■аііепіззіті, совершенно чужіе люди.— 
Ь) чужой = иноземный, ехіегпа аЦио 

.аііепа Іоса. — II) пер., чужой, чуждый: 
-а) о лидахъ: а) отъ другого зависящій, 
несамостоятельный, песвѣдущій, поп 
«Ііепиз а ііііегіз, свѣдущій въ наукахъ.— 
#) нерасположенный, недружескій, вра¬ 
ждебный, недоброжелательно настроен¬ 
ный, равнодушный (прот. атісиз, іаті- 
Ііагіз, соп^ипсіиз), ѵоіипіаіез рориіі: 
дото.—съ аЪ с. аЫ., аіізпиз аЬ аіцо 
нли аЪ а^а гѳ апітиз. — съ <1аі., Ьото 
тіЬі аііепіззітиз. — съ ^еп., ботиз поп 

.аііепа сопзіііі, не безучастный къ пла¬ 
ну: зосі поп аііепиз, не прочь пошу¬ 
тить (*(*).—• Ь) о неодуш., разнородпый= 
несоотвѣтственный, непривычный, не¬ 
подобающій, неприличный, неумѣстный, 
мредный, неудобный, неблагопріятный, 
а) аѣзоі., аііепо Іосо ргоеііит соттіі- 
іеге: аііепо іетроге, не вб-время (прот. 
4Шо іетроге): зио аііеподиѳ Магіѳ ри- 

&пагѳ, обкчнымъ и необычнымъ спосо¬ 
бомъ.— поп аііеппт езі съ іп?., вполнѣ 
цѣлесообразно, вполнѣ умѣстно, кста¬ 
ти.— р) съ аѣ с. аЫ.: а бі^пііаіе.— 
у) съ аЫ.: аиі зиа регзопа аиі іетроге.— 
6) съ баі.: аііепіззіто зіѣі Іосо сопШ- 
хіі.—б)съдеп.: отпіа диае зипі аііепа 
йгтае еі сопзіапііз аззепзіопіз.—$) съ 
аб с. асе.: аб соттіііепсіит ргоеііит. 
а’І^ёг, (гёга, ^ёгит, крылатый (•(•). 
аіітепіиш, і, п., об ріиг. питатель¬ 

ное средство, питательное вещество, 
пища; пер.: аббеге аіітепіа гитогіЬиз. 

аііо, абѵ. въ другое мѣсто, въ другую 
сторону, 1) аііо зе сопіегге. —аііиз аііо, 
одинъ сюда, другой туда. — И) пер.: 
а) = на другихъ, къ другимъ, апітит 
аііо сопіегипі.—Ъ) =къ чему-нибудь дру¬ 
гому, «) на другой предметъ, зегтопет 
аііо ігапзіегетиз.— р) къ другой цѣли, 
Ьосіоп^е аііо зресіаЬаі, это преслѣдо¬ 
вало совсѣмъ не ту цѣль. 
аііоциі, абѵ. въ другомъ отношеніи, 

впрочемъ.— въ част., а) впрочемъ еще, 
кромѣ того еще.—Ь) вообще, еі аііодиі... 
еі, какъ вообще... такъ и. 
аіірёз, рёбіз, имѣющій крылья иа 

йогахъ, съ крылатыми ногами, быстро¬ 
ногій (•(*). 
аіідаа, абѵ. какимъ • нибудь путемъ; 

пор., какимъ-нибудь образомъ, какъ- 
нибудь. 

аІЦи&тбШ, абѵ. нѣкоторое время, 
нѣсколько времени, тк. прегн. = доволь¬ 
но долго. 

аіциат тиііиз, а, пт, довольна 
многій. 

аІЦиапбШ, см. аііцаатбіп 
аііци&шіо, абѵ. 1) когда-нибудь, когда- 

либо, нѣкогда, о прошед., наст, и буд.— 
аі. іапбет, наконецъ. — II) иногда (прот. 
пшпдиат, гаго, зетрег, заере). 
аііциапіо, см. аіциапіиз. 
аііциапінз, а, ит, означаетъ середину 

между „слишкомъ много* и „слишкомъ 
мало*, достаточный, порядочный, изряд¬ 
ный, пшпегиз, зраііит. — зиЬзі., аІі- 
диапіит, і, п. порядочная часть, изряд¬ 
ный кусокъ, порядочное пространство, 
изрядное количество, достаточная сте¬ 
пень (прот. аііяиіб, піЫІ). — особ, съ 
&еп. рагі., аі. аегіз аііепі: аі. іііпегіз: 
асе. аІЦнапіит и аЫ. аі^иапіо = по¬ 
рядочно, не мало, значительно, аі. еѵес- 
інз.—при сотр. гораздо, многимъ са- 
гіпаѳ аіциапіо ріапіогез.—при опредѣ¬ 
леніи времени, аіциапіо розі или роаі 
аіциапіо, спустя нѣкоторое время: аіі- 
Яиапіо апіе, за нѣсколько времени. 



йОДш, ёіідпае, аІІдпоЯ, ріиг., йіідиі, 
ЫІдпае, аіідиа, ргоп. іпЯеЯ аЯ^, какой- 
нибудь, та§ізігаіиз аіі яиі: аіідиа ех 
рагіе отчасти, частью: аіідиа ге риЪІіса, 
при сносномъ положеніи государства. 
ОДпів, Одна, аІЦшй, ріиг &Ндііі9 

ргоп. іпЯеЯ виЪзі. и аЯ]., кто-нибудь, 
что-нибудь, какой-нибудь, въ ріиг. тк. 
какіе-нибудь, нѣкоторые, I) вооб.: аіі- 
диіЯ зсгіЬеге.— асі]., аіідиіз Яеиз: аіі- 
диіз еггог (і*).—усил. черезъ аііиз, напр. 
аІідиіЯ аІіиЯ ѵіЯеѣітиз.— усил. черезъ 
ипиз какой-нибудь одинъ, шшт аіі диет 
сііет, любой одинъ день.—рагііііѵ. съ ех, 
(іе или съ §еп., аіідиіз ех уоЬіз: аіі¬ 
диіз (іе іиіз: аіідиіз теогит. — аІідиіЯ 
съ §еп., іаізі аІідиіЯ.— а1ідиісі=сколько- 
нибудь, отчасти, зиЫеѵаге аідт аІдЯ.— 
И) въ част.: А) кто-нибудь, иной: езі 
аіідиіз, диі зе іпзрісі, аезіітагі іазіі- 
Яіаі.—В) прегн., нѣчто, кое-что (болѣе 
или менѣе важное), зі пипс аІідиіЯ аззе- 
диі зе риіапі. — отс. а) еззе аіідиет 
или аІідиіЯ, быть кое-чѣмъ, значить кое- 
что, имѣть нѣкоторое значеніе.—отс. езі 
аІідиіЯ пирзіззе Лоѵі (*(*).—Ъ) Яісеге 
аІідиіЯ, говорить нѣчто важное, 

аііднб, асіѵ. куда-нибудь, 
аіідпбі, пишет. іпЯеЯ іпЯесІ., нѣ¬ 

сколько. 
аіідибііёз, аЯѵ. нѣсколько разъ. 
аШёг, аЯѵ. другимъ образомъ, иначе, 

I) соб.. А) вооб.: а) вооб., Яегіпопро- 
іезі аіііег. —■ аіііег аідие аШег, то такъ, 
то иначе, на разные лады. — аіііег аііиз, 
одинъ такъ, другой иначе.— Ь) въ сра¬ 
вненіяхъ, аіііег... аідие (ас) или диат, 
иначе... нежели, не такъ... какъ.— 
В) прегн.: 1) иначе (по качеству), аіііег 
еззе, о лидахъ и неодуш. предм.— 2) ина¬ 
че = противоположнымъ образомъ (прот. 
еоЯет тосіо), аі. Гасеге, противодѣйство¬ 
вать: а. Яегі.— II) пер., въ противномъ 
случаѣ, при другихъ обстоятельствахъ, 

аіішп, см. аіііпт. 
аІінпЯё, аЯѵ.съ какого-нибудь дру¬ 

гого мѣста, съ какой-нибудь другой сто¬ 
роны, о мѣстѣ, лидахъ, обстоятельствахъ, 
аІіипЯе зіаге, принадлежать къ другой 
партіи; отс. аііі аіішкіе, одинъ отсюда, 
другой оттуда. 
аііпз, а, ий, §еп. аііиз, Даі. аШ, дру¬ 

гой (изъ многихъ, аііег другой изъ двухъ), 
1) соб.: А) вооб.: аііиз ѵігегаі,—- а!”... 
аііі, одни... другіе.—тк. аііисі... аііисі, 
частью... частью (но аііисі езі таіесіісеге, 
аііисі ассизаге=не одно и тоже...).—аііиз 
аііит, одинъ одного, другой другого: — 
аііі аіі о іп Іосо, одни въ одномъ, другіе 

въ другомъ мѣстѣ: аііиз аііі зиЪзіДіип* 
Іеггепі, одинъ другому (многіе): аііисі 
аііі типегаіиг, одному одно, другому 
другое : аііисі аііо Діззіраѵіі, одно сюда* 
другое туда: аііі аІіипЯе соіѣапі, одни 
отсюда, другіе оттуда (всѣ съ разныхъ 
сторонъ): аіііег сит аіііз Іодиі, съ 
одними такъ, съ другими иначе: іііі 
аііаз аііисі зепііипі, то одно, то дру¬ 
гое. — отс. аііиз (аііисі еіс.) ех аііо, 
аііиз зирег аііит, аііиз розі аііит, 
одинъ (одно) за другимъ. — аііиз, аі¬ 
дие (ас), или еі, или диат, или аЫ., 
не такой, какъ. — піЬіІ аііисі пізі или 
диат съ ѵегЬ. Яп., ничего другого, кро¬ 
мѣ:— похоже диісі аІіиД диат? что- 
иное, какъ не? — В) въ част.: 1) какъ 
і. і. языка авгуровъ: аііо сііе, „въ дру¬ 
гой день, не сегодня", для обозначенія 
того, что (по причинѣ дурныхъ предзна¬ 
менованій), комидіи должны быть отло¬ 
жены на другой^день.— 2) прегн., дру¬ 
гой = различный, аііит Яегі, совершенно 
перемѣниться, передѣлаться: іп аііа отпіа. 
іге или ДізсеДеге, быть противоположна¬ 
го мнѣнія: аііисі или аііаз гез а^еге, 
заниматься постороннимъ. 

II) пер : 1) другой = прочій, осталь¬ 
ной, Біѵіііасо ех аіііз СаІІіз тахітат 
ЯДет ЬаЪеѣаі.— 2) другой (изъ двухъ), 
Дио Котапі зирег аііит аііиз соггие- 
гипі.— ипат... аііат... іегііат.—дру¬ 
гой, второй, аі. Агіоѵізіиз. 
аІІаЪог, Іарзиз зат, ІаЬі, тихо или не¬ 

замѣтно приближаться, прилетать, при¬ 
текать, приползать, тк. съ ех с. аЫ.— 
съ йаі. (аІІаЬітиг огіз, пристаемъ къ бе¬ 
регамъ *[•): за^іііа аііарза езі ѵіго, по¬ 
пала въ гс (і*).—тк. аигез а1с]’з доходить 
до ушей (*(•). 
аІІаЬбго, аге, I) потрудиться, пора¬ 

ботать (*(*). — II) трудясь присоединять, 
прибавлять (*(*). 

* аііасгітапз, апііз, плачущій при 
этомъ, въ слезахъ (•(*). 

аііарзйз, йз, т. тихое или незамѣтное 
приближеніе, приползаніѳ. 
аііаіго, ауі, аіпш, аге, лаять на кого; 

пер. бранить, злословить,унижать, аідш 
и аІдД. 
аііесіо, аѵі, аіиш, аге, приманивать, 

привлекать. 
аііё^аііо, бпіз, Я присыланіе, отпра¬ 

вленіе (особ, посредниковъ гс). 
1. аііё&о, аѵі, аіиш, аге, присылать, 

посылать, атісоз: аідт аД аідт или аісі. 
2. аііё&о, 1ё§і, Іесіпш, ёге, по выбору 

причислять, выбирать, отвез Де рІеЬѳ: 
аідт іп раігез. 
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* аііёѵатепіит, і, п. облегчительное 
средство, облегченіе. 
а11ёѵо,аѵі, аішп, аге, поднимать, при¬ 

поднимать, I) соб.: тііііез. — И) пер.: 
облегчать (тягости), уменьшать, зоШ- 
сііибіпез теаз.— тк. какъ бы ставить 
на ноги, а) организмъ, въ разз.=опра¬ 
вляться, бе аііеѵаіо іио согроге.—р) душ., 
ободрять, аЦш. 

аШсІо, Іехі, Іесіиш, ёге, приманивать, 
привлекать къ себѣ (прот. аііепаге): 
огаііопе Ъепідпа тиііііибіпіз апітоз аб 
Ъепеѵоіепііат.—пер., о неодуш., піЫІ 
(езі), ^иоб тадіз аШсіаі аб бііідепбит 
(о добродѣтели): Ьепеѵоіепііат аіф, сни¬ 
скать чью-л. благосклонность. 

аШбо, 1І5І, Іізиш, ёге, ударять обо 
что, аііібі аб зсориіоз. 
аііідо, аѵі, аішп, аге, привязывать, 

I) соб.: 1) вооб.: аіят аб раіит (пре¬ 
ступника).—2) въ движенія тормазить. 
задерживать, апсога (Шюбіае паѵіз) ипсо 
бепіе аііідаѵіі аііегіиз ргогат. — 3) пе¬ 
ревязывать, накладывать бандажъ, ѵиі- 
пиз, осиіит. — II) пер.: 1) вооб. удер¬ 
живать, задерживать (прот. зоіѵеге >, 
ѵігіиіет (энергію). — 2) въ част.: а) свя¬ 
зывать дружбой г с, привязывать къ ко¬ 
му, особ, разз., поп тобо Ъепейсіо, зеб 
еііат Ъепеѵоіепііае зідпіЯсаііопе аііі- 
дагі.— Ь) нравственно связывать, обя¬ 
зывать, Іех ошпез тогіаіез аііідаі.— 
с) аііідаге зе съ аЫ. или деп., сдѣлаться 
виновнымъ въ преступленіи, зе зсеіеге.— 
отс. аШдаіиз, впутавшійся въ престу¬ 
пленіе. 

аШно (абі.), Іёѵі, Шит, ёге, нама¬ 
зывать, прилѣплять, зідшіт аісі геі, от¬ 
мѣтить что знакомъ. — пер., пиііиз соіог, 
сиііае зогбез ѵібеЪапіиг Ьіз зепіепіііз 
аіііпі роззе, казалось, никакая краска, 
никакая грязь не можетъ прилипнуть къ 
вашимъ мнѣніямъ (=запятнать в. м.). 
аШшп, (аііит), іі, п. чеснокъ, 
аіібсйііо, бпів, і. обращеніе рѣчи къ 

кому-н. — особ, ободреніе, утѣшеніе. 
аІІбдиІит, Іі, п. рѣчь, обращенная къ 

кому-н., особ, слова ободренія,утѣшенія. 
аі^иог, Ібсйіиз (^ийіиз) заш, 

ІЦиі, обращаться къ кому съ рѣчью, 
особ, ободрять, утѣшать, 
аіійсіпог, см. аіис... 
аіійбо, Ійзі, ійзиш, ёге, играть, шу¬ 

тить кѣмъ, чѣмъ, съ кѣмъ, о лидахъ, 
аЪзоІ., или аісі. — о водѣ, плескаться, 
хлестать волнами, аЬзоІ. (напр. ІііогіЪиз 
о берега). 
аіійо, Ійі, ёге, омывать, игЬз тагі 

аііиііиг.— дву смысл., ЬагЬагіае йисііЪиз 

аііиі, омываться волнами варварства (о 
волнахъ варварства и грубости и о вол¬ 
нахъ африканскаго моря). 

аіійѵіез, ёі, $. лужа, полой (отъ раз¬ 
литія рѣки). 

аішнз, а, иш, питательный, благодѣ¬ 
тельный, благодатный (*{*)• 
аіпиз, і. і. ольха. — теіоп. (поэт.) «■ 

судно (корабль, челнъ) изъ ольхи. 
аіо, аійі, аііиш и (послѣавг.) аШшп, 

ёге, питать, кормить, содержать, ехегсі- 
іит, сапез: аіі рапісо, питаться іс.— 
неодуш., атпет (■}*).— пер., питать, под¬ 
держивать, сіѵііаіет: аибасіат. 

аііагіа, іит, п. алтарь, жертвенникъ, 
аііе, абѵ. I) высоко, соб.: ехіоііеге 

ридіопет: сабеге (съ высоты); пер., 
аііе зресіаге, высоко глядѣть (= стре¬ 
миться къ высокой цѣли). — П) глубоко, 
іегглт Ьаиб аііе іп согриз безсепбіззе.— 
пер., аШиз ехребіге аЦб, разсказывать 
съ самаго начала: аііе реіеге (гереіеге), 
начать рѣчь издалека: аіііиз регзрісеге, 
глубже всматриваться, вникать. 
аііёг, іёга, іёгиш, деп. аКёгІиз (поэт, 

&1іёгІиз),баі. аііёгі (тк. аііего, аііегае), 
другой изъ двухъ, одинъ изъ двухъ, 
I) соб.: А) вооб.: аііег ехегсіілз: аііег 
сопзиішп: аііег бе биоЬиз: аііег ех 
сепзогіЬиз. — В) въ част.: 1) другой = 
слѣдующій, второй (зесипбиз), а) вооб.: 
ргохіто, аііего, іегііо біе: аііего ѵісе- 
зіто біе, въ 22-й день.— Ь) ипиз еі 
(или аЦие, или аиі, или ѵеі) аііег, шшз 
аііе^ие, одинъ и другой, «) опредѣл.= 
одинъ или два, шшз еі аііег біез. — 
р) неопр., одинъ и другой, тотъ и этотъ= 
нѣкоторые, иные.— с) аііегиш іапіит, 
вдвое: аііего іапіо Іопдіог, та^ог, вдвое 
длиннѣе, больше. — 2) другой, второй, 
аііег едо, второй я (= другъ): іат- 
^иат аііег ібет, точно другой экзем¬ 
пляръ. — 3) другой = протдвоположный, 
противный, Гасііо аііега: іогіипа.— 
отс. поэтич., другой = измѣнившійся, 
диоііез іе зресиіо ѵібегіз аііегиш, со¬ 
вершенно измѣнившимся (т. е. менѣе 
красивымъ ■(*). — И) пер.: 1) который— 
нибудь изъ двухъ или обоихъ, поп иіег- 
дие, зеб аііег.—2) другой = ближній, 
^ш піЬіІ аііегіиз саиза іасіі, ради бли¬ 
жняго. 
аііегсаііо, бпіѳ, і. споръ, 
аііегсог, аіиз вит, агі, спорить, виш 

а^о, іпіег зе. — поэт, пер.: аііегсапіѳ 
ІіЬібіпіЬиз раѵоге, когда страхъ нахо¬ 
дится въ борьбѣ со страстями (*(•). 

аііегпіз, см. аііегпиз. 
аііегпо, аѵі, аіиш, аге, I) іг. попере- 
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пѣнно дѣлать что-н., перемѣнять, йсіеш, 
внушать и отнимать увѣренность (*)*): 
ѵісез, чередоваться (•(*). — П) іпіг. пере¬ 
мѣняться, отс. пер., колебаться (*)*). 

аііегпиз, а, нт, неперемѣнный, попере- 
мѣнно бывающій, происходящій, а) вооб.: 
аііегпіз ігаЪіЪиз ас захіз, такъ какъ 
бревна и камни слѣдуютъ другъ за дру¬ 
гомъ поперемѣнно: аііегпіз (ІіеЪиз, че¬ 
резъ день: аііегпіз раепе ѵегѣіз, почти 
за каждымъ втбрымъ словомъ: ге^ісеге 
аііегпа сопзіііа или аііегпоз ^иіісез или 
аііегпаз сіѵііаіез, отвергать судей той 
и другой стороны, или обоюдно отвер¬ 
гать судей: аііегпо ре(іе іеггаш ^иа- 
іеге, танцовать (•(*). — аііегпіз, попере¬ 
мѣнно (въ част, въ пѣніи): аііегпіз... 
аііегпіз, поперемѣнно то... то.—Ъ) въ 
элегическомъ стихосложеніи (т.-е. въ 
чередующихся гексаметрѣ и пентаметрѣ), 
элегическій, саппеп (і*). 

аііёгйіег, аііёгйіга (чаще, чѣмъ аііега 
піга), аііёгйігнт (чаще, чѣмъ аііегпт 
нігпт), зеп. аііёгйігіиз (чаще, чѣмъ 
аііегіиз нігінз), (іаі. аііёгйігі, одинъ изъ 
двухъ или обоихъ, который-нибудь изъ 
двухъ или обоихъ, тотъ или другой, пе 
аііегиіег аііегит оссирагеі. 
аІШіз, е, откормленный, ріиг. зиЬзі., 

аШІіа, іиш, п. откормленная живность. 
аШзбпаз, а, нт, съ высоты звенящій, 

высоко, съ высоты гремящій (*(*). 
аШібпапз, апііз, высоко, съ высоты 

гремящій (•(*). 
аіііішіо, (Ііпіз, і. 1) вышина, высота, 

тигі: іп аііііибіпет ребит XV ейесііз 
орегіЪиз, вышино-о въ гс. — пер., возвы¬ 
шенность, величіе, іогіипае: апіші, 
великодушіе (см. П).—II) глубина, йиші- 
піз, тагіз. — пер., аіііішіо апіті или 
іпдепіі, дипломатическое спокойствіе, 
скрытность. 

аіібг, бгіз, т. кормилецъ, воспитатель, 
аіігіх, ігісіз, і. кормилица, воспита¬ 

тельница, іегга аі., родина (і). 
аііпз а, шп, РАсу. I) высокій, А) въ 

вышину, высокій (прот. Ьшпіііз, рго- 
йшбиз), 1) соб.: шопз аііиз или аіііз- 
зітиз. — аіііогет бегі, ходить гордо 
(= важничать).— съ асе. мѣры, зі^пшп 
(статуя) зеріет ребез аііит аиі та^из. — 
съ іепиз с. &еп., адиа іегте §епиз іепиз 
(до колѣнъ) аііа. — зиЬзі., аііит, і, п. 
высота, тк. высота неба, аѣ аііо (•)*); 
тк. открытое море, іп рогіит ех аііо 
іпѵеЬі. — 2) пер.: а) о степеняхъ поче¬ 
сти, аіііззітиз бі^пііаііз дгабиз.— зиЬзі., 
ехееіза еі аііа зрегаге, ожидать блестя¬ 
щаго и высокаго положенія.— Ь) о бо¬ 

гахъ и людяхъ, великій, величествен¬ 
ный. — по рожденію высокородный. — 
с) высокій, возвышенный, объ умѣ, об¬ 
разѣ мыслей, апішиз: Іюлю аііа тепіѳ 
ргасбііиз, человѣкъ высокаго ума. — 
В) въ даль 8= далекій, отдаленный, толь¬ 
ко карт., аідб сх аііо реіеге, гереіеге 
(напр. саизаз. искать далеко основа¬ 
ній).— II) глубокій, А) въ глубь, 1) соб. 
(прот. зшшшіз): Яигаеп, гайіх. — зиЬзі., 
аііит, і, п. глубина воды гс, ех аііо 
етег^еге. — 2) пер.: а^вооб., глубокій, 
глубоко засѣвшій, глубоко пропившій, 
аііа тепіе. — Ь) глубокій = скрытный, 
тайный, зі аіііог ізііз зиЬ ргесіЬиз ѵепіа 
иііа Іаіеі (1*). — с) зиЬзі., аііит, і, п. 
глубина, ех аііо апіті. — В) въ даль = 
глубоко вдающійся, рогіиз (*)*): ресіиз, 
высокая грудь (і*). —пер., по времени, 
древній, зап^иіз (*(*). 
аішшшз, а, от, вскормленный, вос¬ 

питанный, об. зиЬзі., а) аіиішіиз, і, ш. 
питомецъ, воспитанникъ (прот. пиігіеиіа, 
раеба^о^из).— о животныхъ, аіитпі, 
молодой скотъ, рагѵі аіитпі, ягнята (*)*). — 
пер. объ ученикахъ = ученикъ, Ріаіо*- 
піз. — Ь) аіитпа, ае Г. питомица, воспи¬ 
танница. — с) пеиіг.: пшпеп аіитпит 
(о Вакхѣ *)*). 
аійіа, ае, Г. выдѣланная мягкая кожа, 

замша, лайка, сафьянъ; теіоп., ргше- 
шекъ у башмака, тк. башмакъ, сафьян¬ 
ный башмакъ (*)*). — мушка (на лицѣ *)*). 

аіѵагіпт (аітёагіпш), Іі, п. и аітё- 
аге, із, п. а) пчельникъ. — Ь) улей. 
аіѵёбінод т.а) корытце, ванночка.— 

въ част., туръ (корзина съ землею). — 
Ь) съ высокими краями доска зерневая; 
теіоп., игра въ кости* 
аіѵёиз, і, т. а) корыто* — Ь) челнъ, 

лодка, остовъ корабля, трюмъ* — с) ко¬ 
рытообразное водохранилище (*)*).—особ, 
ванна, бассейнъ. — <1) русло рѣки.— 
е) дупло, отс. улей. 
аіѵпз, і, І. брюхо, животъ. — отс. 

а) чрево матери. — Ь) желудокъ, пище¬ 
варительные органы вооб. 

атаЬШз, е, асу. достойный любви, 
любезный, милый (прот. іпѵізиз), тк. съ 
баі. 

атаЫШёг, абѵ. а) достойнымъ любви 
образомъ, любезно, мило (•(*).— Ь) любве¬ 
обильно, нѣжно, съ любовью. 

* атап<Шіо,бпі8, і. отосланіе, ссылка, 
ашапбо, аѵі, аіит, аге, отправлять 

или отсылать, ссылать куда-н., аЬрп 
ЬіІуЬаеит. 

атапз, апііз, РАф. любящій, распо¬ 
ложенный къ кому, преданный, привѳр- 
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тженныи, другъ, о лицахъ. — теіоп., о 
вещахъ, любвеобильный, ласковый, ѵег- 
Ьа.— зиЪзі., влюбленный, 
атапіёг, а(1ѵ. любвеобильно, ласково, 
атагаспв, і, с. и атагасшп, і, п. 

иаіораеъ (растеніе). 
ашагапіиз, і, т. тысячецвѣтъ (ра¬ 

стеніе). 
ашагбг, бгіз, ш. горькость, горечь, 
ашагоз. а, иш, горькій (прот. биісіз), 

I) соб.: а) о вкусѣ, заііх (і*). — зиЪзі., 
атагит, ріиг. атага, горечь (прот. биісе, 
биісіа). — Ь) о запахѣ, ѣдкій, острый, 
ішпиз (•(•).—П) пер.: а) противный, не¬ 
пріятный, гипюг (■(•). — зиЬзі., атага, 
бгит, п. горесть, непріятность (прот. 
биісіа +). — Ь) озлобленный, раздражи¬ 
тельный, о лицахъ. — с) язвительный, 
колкій, о рѣчи; такъ же Ьозііз атагеі (і*)« 
атаібг, бгіз, т. любитель, а) другъ, 

приверженецъ, апІЦиііаііз. — Ь) поклон¬ 
никъ, обожатель, особ, любовникъ. 

* атаібгіё, абѵ. любовно. 
* атЪасіиз, і, т. вассалъ. 
агаЪа$ез, із, Г. (зіп^. только аЫ.; ріиг. 

полное; деп. иш.), I) непрямая дорога, 
крюкъ, извилина, особ, лабиринта. — 
П) пер.; а) околичности, обиняки, тіззіз 
атЬадіЬиз, безъ околичностей, безъ лиш¬ 
нихъ словъ.—Ь) неясность, загадочность, 
двусмысленность или неясныя, загадоч¬ 
ныя, двусмысленныя слова; отс. іасіііз 
-атЬа^іЬиз, загадочными символическими 
знаками: рег атЬа^ез, символически.— 
с) увертки, уловки, ѵіх риегіз бі&паѳ 
атЪа^ез. 

атЪёбо, ёбі, ёзит, ёге, объѣдать, 
огрызать; пер. объ огнѣ,йаттіз атЬезиз, 
обгорѣлый (1*). 
атЫ&о, ёге, быть въ разладѣ, I) съ 

кѣмъ-н. = быть противоположнаго мнѣ¬ 
нія о чемъ, выражать сомнѣніе, спорить, 
оспаривать что, особ. разз.=быть спор¬ 
нымъ, подлежать сомнѣнію, а) вооб.: іі, 
Яиі атЪі&ипІ, спорящія стороны: Ьаиб 
атЬі^ат, Ьіссіпе іиегіі Азсапіиз, ап еіс., 
я не стану оспаривать того ас: і<1 ^из, 
^иоб атЬі^ііиг іпіѳг регШззітоз. — іт- 
регз., циит бе ѵего атЪі&еіиг.— Ь) воз¬ 
буждать сомнѣніе относительно права или 
собственности, спорить, судиться, бе 
Ьегебііаіе.—П) съ самимъ собою = коле¬ 
баться, сомнѣваться въ чемъ. 

атЫ^йё, абѵ. а) двусмысленно, бі- 
сеге. — Ь) сомнительно, нерѣшительно, 
поп атѣ. ѵісіит еззе. 

атЫрйИаз, аііз, $. двусмысленность 
{тк. въ ріиг.). 

ашЫ^йиз, а, пт, I) въ ту м другую 

сторону клонящійся, обоюдный, Гаѵог: 
атЪідио іпіег тагет еі Іетіпат зехи 
іпГапз, гермафродитъ: атЬ. Заіатіз, сои¬ 
менный (і*). — особ, двоевидный или 
многовидный, принимающій или имѣю¬ 
щій двоякую или разнообразную форму, 
Ргоіеиз (і*): Іириз, оборотень (-)-): ѵіг^о, 
Сирена и Сфинксъ (•(-): ѵігі, кентавры 
(1*). — II) пер.: А) сомнительный, неопре¬ 
дѣленный, спорный, а) раза., Ьаиб атЫ- 
диит(= сегіит) ге&ет аііегит теЯ тогіѳ 
Іасіат.— зиЬзі;., атЬі^иит, і, п. сомнѣ- 
піе, гитог іп атЬі^ио езі, допускаетъ два 
толкованія. — Ь) асііѵ. = колеблющійся, 
нерѣшительный,недоумѣвающій, съ деп., 
ітрегапбі. — Б) о рѣчи, двусмысленный 
(тк. многозначащій) и вооб. загадочный, 
неясный, темный, ѵегЬа, огасиіа. — 
зиЬзі., атЪідиит, і, п. двусмысленность 
загадочность.— С) сомнительный, нена¬ 
дежный, невѣрный, I) вооб. ісіиз (ударъ), 
йбез.— 2) въ част., сомнительный, а) от* 
носительно владѣнія (прот. сегіиз), а^ег, 
спорная земля. — Ь) по свойству и дѣй¬ 
ствію, опасный, а^иае (і*). 

ашМо, Іѵі и Іі, Пит, Іге, I) обходить, 
ходить вокругъ чего, А) соб.: аіцб. — 
В) пер.: окружать, обносить, р1а§із зіі- 
ѵаз (*(•): сіуреі огаз аиго, обложить края 
золотомъ (і*). — П) обходить въ каче¬ 
ствѣ просителя = обращаться съ прось¬ 
бами, просить ходатайства, голоса, зіп- 
диіоз ех зепаіи, съ иі или пѳ с. сопі. — 
особ, о кандидатахъ, искавшихъ долж¬ 
ности, аѣзоі. или съ асе. лица, напр. 
рориіит.— сопиЬііз Ьаііпит, просить у 
Латина руки его дочери (*(*). 

атЪШо, опіз, I. обхожденіе, въ ка¬ 
чествѣ просителя, Т) соб.: исканіе, домо¬ 
гательство у народа почетной должности, 
исканіе мѣста (тк. ріиг). — Н) пер.: 
а) исканіе внѣшняго почета: а) стре¬ 
мленіе къ почетному положенію въ госу¬ 
дарствѣ, честолюбивыя стремленія и пла¬ 
ны, жажда почестей, тізега атЬіііопѳ 
ІаЬогаі (*)-). — р) честолюбіе вооб., отс 
страсть къ внѣшнему блеску, тщеславіе, 
чванство, та§па ешп (Ріаіопет) атЬі- 
ііопе Зугасизаз регбихіі, съ большою 
пышностью. — Ь) исканіе расположенія, 
стараніе нравиться, заискиваніе, атЬі- 
ііопе геіе^аіа, безъ лести (•(*).— с) вооб. 
ревностное меканіе, домогательство, жа¬ 
жда, §1огіаѳ. 
атЪШбзё, абѵ. а) честолюбиво, изъ 

честолюбія, гедпшп реіеге.—Ь) съ жела¬ 
ніемъ обратить на себя вниманіе, съ же¬ 
ланіемъ нравиться, пристрастно, ба 
ігіитрЬо атѣ* а§еге. 
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атЪШбзпа, а, пт, I) ходящій вокругъ, 
Извивающійся, обвивающійся, Іазсіѵіз 
Ьейегіз атЪіііозіог, плотнѣе обнимающая 
своего возлюбленнаго, чѣмъ к (•)*); ашЬ. 
огпаіпеніа, пышно нанизанныя, чопор¬ 
ныя (і*). — И) прегн., домогающійся по¬ 
четнаго мѣста; отс. пер.: а) ищущій 
или домогающійся почести: а) домогаю¬ 
щійся почетнаго положенія въ государ¬ 
ствѣ, честолюбивый, ітрегаіог. — ,() 
честолюбивый вооб., притязательный, 
тщеславный,чваппый. — пер., о неодуш., 
атісіііае, заключенная изъ честолюбія. — 
b) домогающійся расположенія, стараю¬ 
щійся нравиться, заискивающій, отс. 
тк. = весьма снисходительный, при¬ 
страстный, йпх іпсіиідепз атЪіііозі^ие.— 
c) вооб. ревностно домогающійся, ищу¬ 
щій чего, Миэа пес іп ріаизиз атЬШоза 
тѳа езі (*(•): рго дпаіо таіег атЬШоза 
зло іпН, ходатайствовала (*(*). — пер., 
о неодуш., позіег іп Ьаз отпез (риеііаз) 
атЬШозиз атог (*(•). 

атЪШІз, йз, ш, хожденіе вокругъ, 
I) вооб.: 1) аЬзІг., круговое обращеніе, 
вібегит.— 2) сопсг.: а) путь, извилнна, 
ргорегапііз а^иае.— пер.: обходъ въ из¬ 
ложеніи, околичности, обиняки, ТШ1ІІ0Я 
сігса гет плат атЪііиз іасеге, Загово¬ 
рить много лишняго объ одномъ обстоя¬ 
тельствѣ. — Ъ) окраина, гоіипбиз. — 
с) окружпость, объемъ, сазіга Іаіо ашЪі- 
іи.— II) прегн., хожденіе вокругъ въ ка¬ 
чествѣ просителя, 1) соб., исканіе или до¬ 
могательство почетной должности особ, 
незаконными средствами, происками, под¬ 
купомъ, атЪііиз аЦт ассизаге.—2) пер.: 
а) искательство, домогательство почестей, 
особ, чрезмѣрная, тщеславная жажда по¬ 
чести, неумѣренное честолюбіе, сагеі аш- 
ЪИи.—отс. тк. вооб. тщеславіе.—Ь) иска¬ 
ніе или домогательство расположенія, 
заискиваніе, роіепіішп. 

агаЪо, ае, о, оба. 
атЬгбзІа, ае, і‘. амбросія = ітща бо¬ 

говъ, и = благовонная мазь боговъ. 
атЪгбзІиз. а, пш, состоящій изъ ам- 

бросіи = божественный. 
атЬйЫЦа, ае, і‘. сирійская танцовщи¬ 

ца или иузыкаптка. 
ашШаіІо, бпіз, Г. хожденіе взадъ ■ 

впередъ, особ, гуляніе, прогулка.— те- 
ѣоп., гульбище, мѣсто для прогулки. 
атЪйіо, аѵі, аіига, аге, прохажи¬ 

ваться, ходить, I) вооб.: а) іпіг., прот. 
спЪаге, зейеге, сиггегѳ, заііге, іпсебеге. — 
А) іг. съ асе. пространства, проходить, 
Ьісіоо апі ігМио зерііп^епіа тіііа раз- 

зиит.—И) прегн., гулять, прогуливаться^ 
заііз дат атЪиІаіит езі. 
атЫіго, иззі, ияіит, ёге, обжигать, 

опалять, на половину сожигать, I) соб.: 
a) объ огнѣ: зосіогит атЬизЪиз іпсеп- 
(ііо: атЪизіі ігіЬипі сопііопез, рѣчи опа¬ 
леннаго трибуна. — Ь) о молніи, атЪизтиз 
РЬаёіЬоп (•(•).— II) пер., повреждать, раз¬ 
страивать: а) о вредѣ, причиненномъ 
имуществу, атЪизіае іогітіагит шеагит 
геііпиіае, порядочно пострадавшія отъ 
огня и всякаго рода опустошеній. — 
b) о человѣкѣ, хотя и не осужденномъ 
на судѣ, но и не оправданномъ, ргоре 
ашѣпзіиз еѵазегаі;, едва вышелъ цѣлъ и 
невредимъ. 
атеііиз, і, т. звѣздочнпкъ (цвѣтокъ), 
атепз, епііз, безумный, внѣ себя, 

а) о лицахъ, тк. съ аЫ., атепз тети 
или іеггоге. — поэт., атепз апіті, из¬ 
ступленный (-}*).—Ъ) теТоп., объ аЬзіг., 
сопзіііпт. 

атеіШа, ае, Г. безуміе, 
атепіит (аттеиіит), і, п. ремень, 

особ, подвязной ремень у метательнаго 
копья; поэт., атепіа іогчиепі, бросаютъ 
копья съ размаху. 

атпёз, Мз, т. (?) вилообразная под¬ 
ставка для птицеловной сѣти. 
атёіЬузіпз., і, Г. аметистъ. 
&тшса, ае, і. см. атіеня. 
атісё. айѵ. дружески, дружелюбно* 

тк. еъ сіаѣ. 
атіеіо, тіейі и тіхі, тіеіпт, Тге* 

набрасывать,надѣвать,одѣвать, зе атіеіге 
или атіеігі, набрасывать на себя, надѣ¬ 
вать, зе іо^а: атісіиз То^а.— II) пер., 
окутывать, обвертывать. пиЬе сапгіепіез 
Ьитегоз <*}*>: атіеіа ѵіііЬиз иітиз сЬ. 

атІсШа. ае, I. дружба (прот. іпітіеі- 
ііа), 1» соб.: а> въ общежитіи, езі тіііі 
атісНіа сит аЦо.— Ъ; въ политикѣ, 
дружественный союзъ. — II) теЪов., 
друзья. 

атіеійз. ня, т. І> набрасываніе, ма¬ 
нера носить платье, особ, тогу, атіе- 
іига аіф ітііагі. — П) теіоп., одежда, 
A) соб.: атісіиі еззе. — отс. «особ, у 
поэт.) = верхняя одежда, плащъ. — 
B) пер.: а) головной покровъ = покры¬ 
вало, повязка (*|*). — Ь) покровъ вооб., 
пеЬиІае (*(•). 

ашіейіит, і, п. верхнее платье, плащъ 
(мужч. и женщ.). 

агаіейіиз, і, т. цружокъ. милый другъ, 
атіеиз, а, ит, дружескій, дружествен¬ 

ный, расположенный, благосклонный 
(прот. іпітіеиз), аЬзоІ. или съ сіаѣ.— пес 
(ііз аті сит езі (пріятно, нравится) пес 
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тШі со слѣд. асе. с. іпГ. ф. — зиЪзі., 
•а» атіеиз, і, т. другъ, іпііпшз: Саіо 
атісіззітиз теиз, закадычный другъ. —• 
поэт, доброжелатель, тк. товарищъ ф.— 
другъ = почитатель, поклонникъ, ѵегі- 
іаііз. — въ политич. отношеніи, другъ 
государства. — ріиг. атіеі, придворные 
совѣтники. — Ь) атіса, ае, Г. и одру га. — 
возлюбленная. 

* ашІ$го, аге, выселяться, Еоташ. 
атіззіо, оиіз, Г. потеря, утрата, ор- 

рібогит, атіеогит. — въ част., иотеря 
вслѣдствіе смерти. 

* ашіззйз, йз, ш. потеря. 
ашКа, ае, Г. тетка (по отцу), 
ашіііо, шізі, шіззит, ёге, отпускать, 

I) соб.. отпускать, выпускать, аідт: аЦш 
или а^б е или сіе тапіЬиз. — И) пер.: 
1) вооб. оставлять, оставлять безъ вни- 
манія (илинаказанія), отказываться, а^б; 
отс. Йбет, не держать слова. — 2) въ 
част.: а) упускать, пропускать, не поль¬ 
зоваться, оссазіопепі. — Ь) терять, ли¬ 
шаться чего (прот. геііпеге), сіаззез, 
ѵііат: оріітаіез (расположеніе знати;, 

атшепіиш, см. ишепіиш. 
* атиіебіа, ае, Г. прирѣчный. 
* атпіейіиз, і, т. рѣчка. 
ашпіз, із, т. соб. всякая вода, отс. 

об. большая рѣка, у поэт. тк. лѣсной 
ручей, горный нотокъ.— зесипбо ашпе, 
по теченію. 

ато, аѵі, аіит, аге, любить (прот. 
обіззе), а) соб.: а^т, іпіег зе (другъ 
друга): зе, быть слишкомъ занятымъ 
собою, быть себялюбивымъ; отс. зе ірзе 
атапз, эгоистъ.—Ъ) пер., любить что н., 
находить въ чемъ удовольствіе, ііііегаз: 
атаі ^апиа Іітеп, дверь заперта (+). — 
тк. съ іпГ., йісі раіег аЦие ргіпсерз ф; 
или об. любить=имѣть обыкновеніе, диае 
іга йегі атаі (въ чемъ обыкновенно про¬ 
является раздраженіе). 

ашоепііаз, аііз, Г. пріятность, особ, 
о мѣстности: прелесть, нрелестное мѣ¬ 
стоположеніе, сІошиз. 

атоепиз, а, иш, прелестный, а) о мѣ¬ 
стѣ, гиз ф, адег. — Ъ і о другихъ ве¬ 
щахъ, пріятный (Для чувствъ), ігисіиз 
(ріиг): сиііиз атоепіог, слишкомъ наряд¬ 
ная одежда (весталки). 

ашбііог, шоіііиз зиш, Ігі, съ усиліемъ 
отдалять, удалять, устранять, I) соб.: 
оіуесіа опега. — И) пер.: 1) отвращать, 
отклонять аЦб. — 2) въ рѣчи .оставлять 

<въ сторонѣ, не упоминать. 
ашошиш или ашошоп, і, п. амомъ 

(восточное пряное растеніе). — отс. те- 
іоп., плодъ амомаилп бальзамъ изъ амома. 

атбг, бгіз, ш. любовь по расположе¬ 
нію и страсти (прот. обіит), І> соб. и 
теіоп.: 1) соб., зт& и ріиг., аЬзоі. 
(напр. ігаіегпиз , или съ іп или ег^а с. 
асе., или съ §еп. (къ кому или чему). — 
ріиг атогез, тк. = любовная связь, во¬ 
локитство. .— о лип., Ашог, Амуръ, 
богъ любви, ріиг. боги любви ф. — 
2) теіоп., любимецъ, тк. возлюбленный 
(—ая;.— П) пер., желаніе, страсть, съ 
&еп., или поэт, съ іпі., или съ §еп. 
Сепшб. 
ашОѵео, шбѵі, шбіиш, ёге, отодвигать, 

удалятцпрот.абтоѵегеі, I) соб.: Аівооб.: 
аЦ(1 аЬ аЦо: аЦт ех Мз Іосіз: аЦт 
а зе.— зе ат., удаляться. — В; въ част., 
угонять, похищать, Ъоѵез рег боіит ф.— 
II) пер.: А) вооб., удалять, отвращать, 
отстранять, Ъеііит, аЬ 8в сиірат, сва¬ 
лить съ себя вину. — В) въ част.: 
a) неодуш.: «) въ рѣчи оставлять въ 
сторонѣ, не трогать, атоіюг еі атоѵео 
потеп теши: атоіо Ішіо, оставивъ въ 
сторонѣ шутки ф. — р) что-нибудь 
устранять, не давать мѣста, устранять 
вліяніе чего, сотііаз абзіі, аззепіаііо 
ргосиі ашоѵеаіиг. — Ь) устранять кого 
отъ занятія, съ аЪ. с. аЫ. 
атрИбга, ае, I. амфора, большой о 

двухъ ручкахъ сосудъ, преимуществ, для 
вина (отс. поэт. = вино), тк. меда, рас¬ 
плавленнаго металла ге.—мѣра для жид¬ 
костей^ соп^іі.— мѣра вмѣстимости 
коробля, прибл. = тонна (здѣсь б.ч. деп. 
ріиг. атрЬогиш). 

атріё, асіѵ. 1) обильно, въ изобиліи, 
атрііззіте сіаге а^гит. — II) величес¬ 
твенно, великолѣпно, пышно, блестя¬ 
ще, ехогпаге Ігісііпіит.—въ част, атріі- 
из, айо.сотраг., нер., а) аЬзоі., о време¬ 
ни, долѣе, больше, поп ІисіаЪог іесит ат- 
рііиз. —отс. судеб, і. і., атрііиз ргопип- 
ііагѳ, отлояшть рѣшеніе дѣла, отсрочить 
дѣло. — прл покупкѣ, платежѣ и проч., 
атрііиз поп реіеге, впредь не требовать, 
впредь не предъявлять претензіи. — 
b) объ опредѣленномъ времени, долѣе, 
болѣе, еще болѣе, чѣмъ гс, а) какъ при- 
ложеніѳкъ падежу, требуемому конструк¬ 
ціей предложенія, съ пот., асе., §еп., 
зеріт^епіоз ^ат атрі. апиоз: поп атр¬ 
ііиз ребит ЬС.— Р) съ <рат, напр. 
поп атрііиз ^иат іегпа тіііа аѳгіз. — 
вмѣсто этого у) съ аЫ., поп атрі. диіпіз 
аиі зепіз тШЬиз раззиит іпіегеззе.—тк. 
д) аЬзоі, Ьіпаз аиі атрі. ботоз (два или 
болѣе) сопііпиаге.—с) болѣе, ещеболѣе=* 
далѣе, сверхъ сего, кромѣ того, ^ибі 
ѳзі, ^иоб ^ат атрі. ехзресіез? — отс# 
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*) піЬіІ (іісо (или (іісат) атрііиз, я 
болѣе ничего не говорю (не скажу). — 
Р) Ьос или ео атрііиз, кромѣ того, сверхъ 
того, притомъ. — отс. еѣ Ьос атрііиз 
сепзео, и при этотъ полагаю (при по¬ 
дачѣ мнѣнія сенаторами).—у) піЬіІ или 
пес атрііиз ^иат = только.—6) эллипт., 
піЬіІ атрііиз, ничего больше, только это. 

атріесіог, ріехиз вит, ріесіі, обви¬ 
вать, I) соб.: А) обхватывать, обнимать, 
держать въ объятьяхъ, а) вооб.: заха 
тапіЬиз. — Ь) въ част., обнимать кого, 
заключать въ объятія, йехігат, пожи¬ 
мать руку (*(-). — В) охватывать, окру¬ 
жать, апзаз сігсит асапіЬо, обвить 
(*)*): Ьозііит асіет. — объ огнѣ, охва¬ 
тить, ргохіта ^иае^ие еі йеіпсерз соп- 
ііпиа. — П) пер.: А) принимать, пользо¬ 
ваться, аЬрп іапциат оЬзісіет сопзиіаіиз 
теі: ѵісіогіат рго зиа. — В) въ части.: 
1) окружать любовью, любить, аЬрп 
атоге. — отс. Ьос зе атріесіііиг ипо, 
онъ въ этомъ одномъ находитъ удоволь¬ 
ствіе^).—2) съ любовью держаться чего, 
т.-ѳ. высоко цѣнить, дорожить чѣмъ, 
ѵігіиіеш (мужество): гет риЫісат: 
іапіо атоге зиаз роззеззіопез.— 3) мы¬ 
сленно обнимать, поп отпіа сопзіііо, 
обдумывать, соображать. — 4) включать 
во что, иодразумѣвать подъ чѣмъ, ііет 
(Ъопезіит) іпіегбит ѵігіиііз потіпе.— 
отс. пер., о вещахъ, обнимать = заклю¬ 
чать въ себѣ, содержать, іііае (ІаЬиІас) 
регреіиае ехізіітаііопіз іШет еі ге1і§і- 
опет атріесіипіиг.— 5) въ изложеніи 
обнимать = а) изображать, излагать, 
агдитепіит рІигіЬиз ѵегЪіз.— Ь) взять 
въ совокупности, отпіа соттшіііег. 

атріехог, аіиз вит, агі, 1) обнимать, 
заключать въ объятія.—II) пер.: ^окру¬ 
жать любовью = высоко цѣнить, доро¬ 
жить, оііит.— Ітрег. асі. атріехаіо. 

атріехйз, йз, т. обхватываніе, обни¬ 
маніе, объятіе, аЬзоІ. или съ §еп., зег- 
репііз. — атріехит Дате, обнимать (*)*): 
реіеге а^т атріехи, желать обнять кого. 

атрІШсаііо, бпіз, і. расширеніе, уве¬ 
личеніе, умноженіе, ѵесіі&аііит. 

атрІШсо, аѵі, аіит, аге, расширять, 
распространять, увеличивать, I) соб.: 
а) въ пространствѣ, игЬет.—Ъ) по числу, 
силѣ, увеличивать, умножать, усили¬ 
вать, йіѵіііаз. — П) пер.: увеличивать, 
умножать, возвышать (прот. тіпиеге), 
аисіогііаіет. 

атрНо, аѵі, аіит, аге, расширять, 
увеличивать, I) соб.: ѵігез: гет ^иму¬ 
щество *(*).— П) пер., ка:л> судеб, і. і., 
откладывать рѣшеніе дѣла до другого 

времени, отсрочивать, саизат: ѵіг^і- 
пет = (саизат ѵігдіпіз). 

атрІШЫо, сііпіз, 1.1) обширность, ве¬ 
личина, игЬіз. — II) пер.: 1) величіе, 
возвышенность, величественный блескъ, 
потіпіз, гегшп §езіатт.— 2) достоин¬ 

ство, сила, вѣсъ въ государствѣ, 
атрііиз, см. атріе. 
атріиз, а, ит, обширный, огромный, 

просторный (прот. ехі^ииз, рагѵиз), 
I) соб.: а) по пространству и объему, 
йоіпиз.—Ь) по числу, количеству, вы¬ 
сотѣ, огромный, значительный, большой, 
ресипіа атрііззіта.— тк. сотраг. ат¬ 
рііиз зиЬзі. (не то а<1ѵ. атрііиз, см. это), 
больше, поп йаіигиз зит атрііиз.— со 
слѣд. атрііиз оЬзійит <1аге. — 
П) пер.: а) вооб., значительный,важный, 
оссазіо.—или сильный,могучій, горячій, 
атріа зрез.— Ь) величественный, бле¬ 
стящій, блистательный, великолѣпный, 
почетный, ргаетіа, гез §езіае, Гшшз.— 
атріит езі, было бы почетно, было бы 
лестно, атріит Тизсіз гаіиз.—с) высокія, 
высокопоставленный, знатный, атрііззі- 
то депеге паіиз: атрііззіті сіѵез.—пеиіг. 
сотраг. зиЬзі., е&о (его) аесііііз, Ьос езі 
раиіо атрііиз ^иат ргіѵаіиз. — атрііз- 
зітиз какъ почетный титулъ занимав¬ 
шихъ высшія должности (консуловъ, се¬ 
наторовъ, децемвировъ и др., жреческой 
коллегіи), высокій, соііедішп йесетѵі- 
гаіе: Ьопог, консульство. 
атриііа, ае, I. небольшая бутыль, 

пузатый (изъ стекла, глины, кожи) со¬ 
судъ для мазей и бѣлилъ. —пер., на¬ 
пыщенность рѣчи, высокопарныя 
выраженія. 

* атриііог, агі, говорить напыщенно 
или высокопарно (*)*)• 
атрйіаііо, бпіз, I. обрѣзываніе не¬ 

годныхъ отростковъ (прот. іттіззіо). 
ашрйіо. аѵі, йішп, аге, обрѣзать, под¬ 

рѣзать, I) соб.: 1) сучья, вѣтви (прот. 
іттіііеге — отращивать), іаіее гатоз 
іпиіііез (*)*). — прегн., дерево подчистить, 

подстричь, ѵііеш іегго. — 2) кусокъ тѣла 
отрѣзать,отнимать, іп согроге ^иі<1^иі<1 
езі резіііегит. — II) пер., обрѣзать, со¬ 
кратить, уменьшить, рориіі рагіет. 

атйгса, ае, I. пѣна, образующаяся 
при выжиманіи масла. 

атудйаіа, ае, 1.1) миндаль.—II)мин¬ 
дальное дерево, 

атудйаіит, і, п. миндаль» 
* атузііз іійіз, I. осушеніе бокала 

залпомъ (і*). 
ап, сопі. вводитъ второй членъ раз¬ 

дѣлительнаго предложенія: I) сомнѣнія, 
или, послѣ предложеній сомнѣнія, коде- 
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баніяит. п.,какъ йиЪііо, пезсіо, іпіегезі, 
зсіо и др.,напр.йезіпііѳ йиЪііаге, иігит... 
ап: Ьопезішппе Гасіит зіі ап іигре, йиЫ- 
іапі.— безъ Предшествующаго предложе¬ 
нія сомнѣнія, или, или быть можетъ, Сп. 
Осіаѵіиз езі, ап Сп. Согпеііиз диійат.— 
отс. ЙиЪііо ап, Ьаий зсіо ап, пезсіо ап, 
я сомнѣваюсь, я не внаю, не — ли,т*-е. я 
почти вѣрю, я полагаю, что...; отс. ча¬ 
сто = можетъ быть, пожалуй, напр. уіг 

заріеиііззітиз аЦие Ьаий зсіо ап ргае- 
зіапііззітиз.—съ присоединеніемъ поп для 
отрицанія этого выраженія, напр. йиЪііеі 
ап іигре поп зіі.— ^иой Ьаий зсіо ап поп 
роззіз, я не знаю, можешь ли ты, т.-е. ты, 
пожалуй, не ^можешь: пезсіо ап пиііиз, 
можетъ быть никто. — у поэтовъ и въ 
поздн. латыни = пит, ли, йиЪііо, ап ійет 
ііЪі, ^иой пипс тіЬі зиайеат.— особ, 
пезсіо ап = едва ли, напр. ап ргоіесіи- 
гиз зіт, пезсіо. — И) двойного вопроса, 
пли, прямого, иігит еа ѵезіга ап позіга 
сиіра езі?—косвеннаго, іпіег ^иоз тадпа 
іиіі сопіепііо, иігит тоепіЪиз зе йеіепйе- 
гепі ап оЪѵіат йегепі ЪозііЪиз. — безъ 
перваго вопроса, или, или можетъ быть, 
диі(1 айзеѵепігепі,ап зресиіапйі саиза?— 
Въ поздн. латыни = пит, ли, напр. иі 
ехзресіагеі, ап іЬі Ротре,іиз еззеі. 
апа&позіёз, ае, т. чтецъ. 
♦ апаіерігіз, ігі(1із, Г. плечная поду¬ 

шечка (•)*). 
апараезіиз, а, иш, анапестическій, 

рез, анапестъ (стопа ^ —). 
апаз, паііз, Г. утка, 
апсерз, сіріііз (аЫ. апсірііі), двугла¬ 

вый, I) соб.: Іапиз (•(•): асигаеп топ- 
ііз, о двухъ вершинахъ (*|*). — II) пер., 
двусторонній, 1) обоюдоострый, зесигіз 
(*}*).—2) вооб. въ обѣ противоположныя 
стороны идущій, а) въ пространствѣ, 
въ двѣ или обѣ стороны (направляю¬ 
щійся или обращенный), съ двухъ пли 
обѣихъ сторонъ (идущій, брошенный), 
спереди и сзади, типітепіа, іеіа: апсі- 
рііез а<1 ісіит, выставляющіе обѣ сто¬ 
роны (грудь и спину) подъ ударъ (о ли¬ 
цахъ): апс. ргоеііит, съ двухъ сто¬ 
ронъ, въ двухъ мѣстахъ (не то ниже 3, 
С, а); тк. іеггог.— Ь) по качеству на 
обѣ стороны склоняющійся, двоякій, 
раздвоенный, двусторонній, Ъезііае диазі 
апсірііез (амфибіи). — 3) въ двѣ или 
обѣ стороны шатающійся, обоесторон¬ 
ній, а) вооб.: (іізриіаііопез. — Ь) обоюд¬ 
ный = двусмысленный, зепіепііа, огаси- 
Іиш.—с) колеблющійся=сомнительный, 
ненадежный, невѣрный, нерѣшитель¬ 
ный, се) по исходу, ЬеШ іогіипа: апс. 

ргоеііит (не то выше 2, а): апсірііі 
Магіе ри^паге, сражаться безъ рѣши¬ 
тельнаго успѣха. — р) по взгляду, коле¬ 
блющійся, отс. нерѣшительный, безпо¬ 
мощный, Ъисапиз ап Ариіиз, апсерз 
(ф): апітиз іпіег ІГійепаіет Котапат- 
4ие гет апсерз; тк. таігез (ф). — й) прегя., 
сомнительный, опасный, апсірііез ѵіае 
(тагіз ф). 
апсііб, із. п., деп. ріиг. апсіііит в 

апсіііогит, небольшой продолговато-круг¬ 
лый съ выпуклостью въ срединѣ щитъ, 
особ, щитъ, ниспавшій съ неба въ цар¬ 
ствованіе Нумы Помпилія; его почита¬ 
ли палладіемъ Рима и римскаго народа и 
съ его сохранностью связывалось благо¬ 
денствіе Римскаго государства; его хра¬ 
нили вмѣстѣ съ сдѣланными послѣ один¬ 
надцатью другими щитами и вмѣстѣ съ 
послѣдними салійскіѳ жрецы носили его 
ежегодно въ мартѣ въ торжественной 
процессіи по городу, отс. апсіііа Іегге, 
тоѵеге, носить: апсіііа сопйеге, снова 
спрятать. 
апсіііа, ае, і. служанка, рабыня (прот. 

зегѵиз, риег). 
апсііійіа, ае, $. служанка, рабыня, 
апсбга, ае, $. якорь, апсогага ^асеге, 

бросить якорь: апсогат іоііеге, снять¬ 
ся съ якоря: ргаесійегѳ (отрубить), то- 
іігі (поднять): паѵіз іп апсогіз зіаі или 
сопзізііі, стоитъ на якорѣ: сопзізіеге ай 
апсогат, стоять на якорѣ, 
апсбгаіе, із, п. якорный канатъ, 
апсбгагіиз, а, шп, якорный, 
апйгб^упиз, і, т. гермафродитъ* 
апеііиз, і, т. колечко. 
апёіЬит, і, п. анптъ укропъ (ра¬ 

стеніе). 
апігасійз, йз, т. изгибъ, поворотъ, 

1) соб.: поворотъ дороги, извилина, изги¬ 
бина^ мѣстностей, сигѵлз ѵаіііз (I): гесіа 
ге^іопе, зі пиііиз ап&асіиз іпіегеейегеі.— 
И) пер.: уловки, происки, ^ийісіогит. 

ап^ірогіит, і, п. и ап^ірогійз, йз, пи 
проулокъ, переулокъ. 

ап^о, апхі, бге, I) сжимать, сдавливать, 
особ, горло давить, душить, ^иііиг (*)*), 
зиез (*(■). —вооб. стѣснять, производитъ 
стѣсненіе, акщі аезідіеі ѵі^ііііз.—П)пер., 
тревожить, безпокоить, а1с]з апітит 
и аЪрп. — въ разз. апді апіто и апіті, 
об. одно ап^і, тревожиться, безпокоить¬ 
ся, испытывать''стѣсненіе сердца, испы¬ 
тывать тоску, аіда ге и йе аЦа гѳ, тк. 
со слѣд. диой или съ асе. с. іпі. 

ап^бг, бгіз, т. сжиманіе, давленіе, 
душеніе, аезіи еі ап^огѳ ѵехагі, мучиться 
удушливымъ жаромъ. — пер., стѣсненіе 
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сердца, тоска, безпокойство; ріиг. = при¬ 
падки тоски, уныніе, меланхолія. 

* ап&иісбтиз, а, ит, зміевласый (*)*). 
ап&піГёг, Іёга, іёгит, зміеносный ф. 
* ап^н^ёпа, ае, с. рожденный отъ 

змѣи ф. 
ап^пШа, ае, Г. угорь. 
* ап&оіпёнз, а, шп, изъ змѣй состо¬ 

яний, змѣиный, сотае Сог^опіз (*)•). 
* ап^иірёз рёйіз, т. зміеногій, о ги¬ 

гантахъ ф. 
ап^ніз, із, с. змѣй, змѣя — пер., какъ 

созвѣздіе, драконъ (<1гасо) и змѣя. 
ап^нііёпепз, епйз, зміеносецъ. 
* ап^йШнз, а, ит, угловатый. 
ап^йіпз, і, т. уголъ, ехігетиз апд. 

Ііаііае. — въ част., а) матем. уголъ, 
рагез ап§и1і. — б) уединенное мѣсто, 
уголокъ, іп иііо ап^иіо ІЫіае. —въ карт., 
те ай ізіаз ѵегЪогит ап^изііаз еі ай 
отлез Ииегагшп апдиіоз геѵосаз, сма¬ 
ниваешь меня къ этимъ дебрямъ выра¬ 
женій и ко всѣмъ возможнымъ загибамъ 
буквъ (т.-е. къ спору о словахъ). 
ан^нзіе, айѵ. узко, тѣсно (прот. Іаіе, 

Іахе). I) соб.: а) по пространству, зейеге, 
зсгіѣеге, сжато. — Ъ) по числу, количе¬ 
ству, скудно, бѣдно, ап§. пѣі ге &и- 
тепіагіа. — П) пер.: сжато, кратко, 
йісеге. 
ан^изііае, агиш, рѣже зіп§. ап^нзііа, 

ае, I. узкое мѣсто, узкость, тѣснота, 
I) соб.: Шпегіз, ап§. Іосогит и одно 
ап§., тѣснины: ап^изіііз ѵіагит, узкими 
проходами. — П) пер.: 1) вооб. ап^изііа 
сопсіизае огаііопіз, тѣсные предѣлы рѣ¬ 
чи, облеченной въ краткія заключитель¬ 
ныя формулы. —2) въ част.: а)(съіеш- 
рогіз или безъ него) краткость времени. — 
Ъ) затруднительное положеніе, нужда, 
недостатокъ, геі ігшпепіагіае. - с) стѣ¬ 
сненныя обстоятельства, затруднитель¬ 
ное положеніе, затруднительность, об¬ 
стоятельства, неблагопріятныя для гс: іп 
апедізіііз еззе. — й) ограниченность, 
ресіогіз. 

ан^нзінз, а, нт, узкій, тѣсный (прот. 
Іаілз), I) соб.: ропз: іаисез рогіиз. — ріиг. 
зиЪзі;.,ап§и8і;а ѵіагит.—II) пер.: 1) вооб.: 
іп апедізіит сопсіийеге, аййисеге, йейи- 
сеге, ограничивать, обуздывать. — 2) въ 
част.: а) о времени, краткій, пох, йіез 
(1*).—ѣ) объ имуществѣ, расход ахъ, скуд¬ 
ный, ограниченный, гез Ігшпепіагіа: 1і- 
ЪегаШаз ап^изііог. — с) о другихъ об¬ 
стоятельствахъ, стѣсненный, затрудни¬ 
тельный, плохой, гез (ріиг): Мез ап^и- 
зііог. — зиЪзѣ., ап^изіит, і, п. затрудни¬ 
тельное положеніе, нужда, гез езі іп 

апдизіо. — й) о духѣ, характерѣ, огра¬ 
ниченный, низкій, малодушный, апіті 
апедізіі езі: аііі тіпиіі еі ап^изіі. 
апЪёШйз, йв, т. тяжелое дыханіе, 

частое дыханіе, пыхтѣніе, одышка.— 
тейол., а) духъ, дыханіе. — ѣ) испаре¬ 
ніе, ѵілі. 
апЬёІо, аѵі, аінт, аге, I) іпіг. тяже¬ 

ло дышать, запыхаться, пыхтѣть. — 
пер., о неодуш., пышать, пылать, ібг- 
ласіЬиз і^ліз алЬеІаі; ф. — П) іг. вы¬ 
дыхать, дышать чѣмъ, і^пез ф.—пер., 
пышать чѣмъ, зсеіиз (злобой). 
апЪёІнз, а, нт. I) задыхающійся, 

едлі, фыркающіе ф: зепез, страдающіе 
одышкой (*)•). — II) теіоп., причиняющій 
одышку, захватывающій дыханіе, удуш¬ 
ливый, іиззіз (*)•): Магз (сраженіе *}•). 

алісйіа ае, I. старушка. 
апіііѳ, е, свойственный старухамъ, 

старушечій, бабій; отс. пер., вздорный, 
нелѣпый. 
ал!та, ае, і*. дуновеніе вѣтерка, вѣ¬ 

теръ, I) соб.: А) вооб.: алітае ТЪгасі- 
ае, сѣверные вѣтры (•)-): і^пез алітае- 
Яие, о раздувальномъ мѣхѣ Вулкана(•)-). — 
В) въ част.: 1) воздухъ, какъ стихія 
(прот. і^ліз, а^иа, Іегга). —2) дыханіе, 
апітат йисеге, дышать, жить: алішат 
сопііпеге, удерживать дыханіе.—П) пер.: 
А) жизненное начало, жизненная сила, 
жизненный духъ, душа, 1) соб.: а) вооб.: 
ледие іп Ьотіпе іпеззе апітит ѵеі апі¬ 
тат пес іп Ьезііа, ни духа, ни души 
(какъ самостоятельнаго существа); отс. 
апітае, тѣни въ подземномъ царствѣ.— 
Ъ) жизнь, апітат ейеге, или еШаге, или 
йеропеге, испустить духъ, умереть: апі¬ 
тат а^еге, быть при послѣднемъ изды¬ 
ханіи. — согласно съ представленіемъ о 
томъ, что кровь есть мѣстопребываніе 
жизни, ригригеа апіта (*)•). — 2) теіоп., 
о лицахъ, душа, существо, апітае, ^иа1^з 
пе^ие сапйійіогез Іегга ІиШ (*)-).— В) 
(какъ апітиз) разумная душа человѣка, 
духъ, апітае тогіе сагепі (|). 

апітайѵегзіо, бпіз, Г. обращеніе вни¬ 
манія, наблюденіе, вниманіе.— пер., за¬ 
мѣчаніе, порицаніе, выговоръ, взысканіе, 
наказаніе, сепзогіа, сепзогіз: БоІІаЪеІ- 
Іае іп аийасез зсеіегаіоз. 

апішайѵегіо, ѵегіі, ѵегзит, ёге, I) об¬ 
ращать вниманіе, наблюдать. — со слѣд. 
допол. предл., диае йапі;.— съ иЪ или по 
с. соп). — отс. о ликторѣ, наблюдать за 
чѣмъ, смотрѣть, чтобы консулу давали 
свободную дорогу и оказывали должное 
уваженіе. — II) пор.: А) примѣчать, за¬ 
мѣчать, аідй, аіцпі зсгіЪепіеш. — ех аЦа 
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те со слѣд. асе. с. іпГ. — іп аЦа гѳ со 
$лѣд. допол. предл.—В) прегн., дѣлать 
вапѣчаніе, выговоръ, наказывать, іп 
аЬрп: гез апітайѵегіепйа. 
апІпіЫ, таііз, п. живое существо 

(прот. іпапітшп н т. под.), особ, живот¬ 
ное (въ прот. людямъ).— отс. уничижи¬ 
тельно, іипезіит іііий апітаі, тварь. 4 
апішапз, апііз, РАф. одушевленный, 

живой, I) асу.: апішапз езі типйиз.— 
П) зиЪзі., апішапз, Ііз, ш., Г. и п. живое 
существо, об. животное (въ прот. лю¬ 
дямъ). 

апітаіиз, а, нт, РАф*. I) одушевлеэ- 
ный, живой (прот. іпапішиз). — II) на¬ 
строенный, а) расположенный, Ьепе: зіе 
ап. іп аЦт.— Ъ) воодушевленный, бод¬ 
рый, іпйгше. 
апішо, аті, аішп, аге, I) (отъ апіша) 

оживлять, одушевлять, аЦш: диііаз 
іп ап^иез, превращать (•)*). — И) (отъ 
апішиз) настраивать, давать направле¬ 
ніе, На риегоз. — апішапз ц ашша- 
гиз, какъ аф. см. выше. 

апітбзё, айѵ. смѣло, отважно (прот. 
Іітійе). 
апітбзиз, а, нт, смѣлый, отважный, 

въ дурномъ смыслѣ, буйный, бурный 
{прот. іішійиз, іогшійоіозиз), ѵіг.—поэт, 
вер., еигиз (і*): ѵепіиз (•)*).— съ аЫ. = 
тордыіі, зроіііз (•)*): ѵоЬіз сгеаііз (тѣмъ, 
что васъ родила *(*). 
апішиз, і, ш. I) душа, какъ начало ду¬ 

ховной жизни, духъ (прот. согриз, тѣло, 
ели апіша, физическая или психическая 
жизненная сила), сгейо сіеоз ішшогіаіез 
арагзіззе апішоз іп согрога Ьишапа. — 

.рѣже о животныхъ, Ьезііае, диагшп апіші 
зиііі гаііопіз ехрегіез. — П) душа чело¬ 
вѣка, какъ совокупность всѣхъ душев¬ 
ныхъ силъ или какъ начало чувствова¬ 
нія, желанія и мысли. — отс. А) душа, 
какъ способность чувствованія, 1) вооб.: 
а*) вооб., душа, сердце, чувство, апішо 
ае^ио, равнодушно: апіші шсіиз или іі- 
шог, сильный страхъ.—Ь) образъ мыслей, 
образъ дѣйствія, характеръ, ша^пиз еі 
ехееізиз.— поэт, пер., зііѵезігіз апішиз, 
дикій видъ (*(■). — 2) въ част.: а) на¬ 
строеніе, расположеніе по отношенію 
къ кому, Ъопо или аііепо апішо еззѳ іп 
аЬрп.—Ъ) духъ=смѣлость, отважность, 

самоувѣренность (часто ріиг. объ одномъ 
лТщѣ),іас апішо та&по Гогіщие зіз: афй 
аіеі апішо езі (дѣлаетъ кого смѣлымъ): 
апішиз аісі ассейіі: апіші сайипі (ослабѣ¬ 
ваетъ). — отс. (особ, ріиг.) духъ = вы¬ 
сокомѣріе, надмеипѳеть, гордость, кич¬ 
ливость, сопіешріог апішиз еі зирегЬіа: 

сошргішеге апішоз зиоз.— с) пылкость, 
пылъ, вспыльчивость (об. ріиг.), апі- 
шиш ѵіпсегс: аіфз апішоз аіфіе ітрѳіиз 
(буйные порывы) геіагйаге. — й) склон¬ 
ность, влеченіе, и шеіоп., прихоть, 
удовольствіе, шііііиш апішіз ехріе- 
ііз: ашіео ^иае йейегіз апішо, возь¬ 
мешь для своего удовольствія (•)*). особ, 
апіші саиза, для удовольствія. — 
В) душа, какъ способность желанія = 
воля, желаніе, намѣреніе, аЦй Ьопо 
апішо (безъ злого умысла) йісеге: Ьос 
апішо, иі еіс., съ тѣмъ нам., чтобы... 
особ. ЬаЪео іп апішо или езі шіЬі іп 
апішо съ іпГ. =і у меня на умѣ, я на¬ 
мѣренъ, имѣю въ виду, мнѣ хочется; 
тоже и езі апішиз со слѣд. іпГ. и Гегі 
апішиз съ іпГ. (і*). — ех апішо, отъ ду- 
ши= охотно, и отс. тк. серьезно, искрен¬ 
но (прот. зішиіаіе).— С) душа, какъ мы¬ 
слительная способность, какъ разумное 
начало, 1) вооб., мысли, ошпіиш шепіез 
ашто8^ие регІигЪаге, всѣ чувства и 
мысли.—2) въ част.: а) сознаніе, апішиз 
аЬрпгеНвдии.—Ъ) память, ех апішо еШи- 
еге.—с) мнѣніе, сужденіе, тео диШет 
апішо, по моему по крайней мѣрѣ мнѣнію. 
аппаііз, е, 1) годовой, касающійся 

лѣтъ, Іех, законъ, опредѣлявшій извѣст¬ 
ныя лѣта для полученія почетныхъ долж¬ 
ностей.— II) зиЪзі., аппаііз, із, ш. или 
об. ріиг. аппаіез, іиш, ш. лѣтопись, 
которую вели въ древнѣйшее время вер¬ 
ховные жрецы (аппаіез ропіШсшп или 
аппаіез шахіші), впослѣдствіи такъ наз. 
анналисты. 
аппазеог, см. а^пазсог. 
аппе, см. ап. 
аппесіо, пехйі, пехшп, ёге, привязы¬ 

вать, связывать, соединять, съ ай. с. асе. 
или съ йаі. 
аппеіінз, си. апеііиз 
аппіейіиз, а, ит, одного года, годо¬ 

валый. 
аппііог, шзиз и піхиз вит, шіі, опи¬ 

раться, прислоняться къ чему, I) соб., 
съ ай с. асе. или съ йаі.—И) пер., на¬ 
прягать силы, стараться, раиіиішп, ша- 
хіше: йѳ а^а гѳ и рго аЦа ге: ай- 
ѵсгзиз аЬрп, бороться; тк. съ ай с. асе. 
Оегипй., ай еа раѣгапйа. — съ асе. рго- 
пош. пеиіг., Ьос ійеш. — съ иі или пѳ 
с. соф. — тк. съ іпГ. 
аппіѵегзагіиз, а, ит, ежегодный, ка¬ 

ждый годъ повторяющійся, засга, агша. 
аапо, аті, аіиш, аге, приплывать, 

подплывать, паѵез или (йаі.) паѵіЬиз. 
аппоп, см. ап. 
аппопа, ае, Г. годовой сборъ, годовой 
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запасъ произведепій природы, насколько 
имъ опредѣляется рыночная цѣна, 1) соб., 
произведенія природы = еъѣстные при¬ 
пасы, хлѣбъ, зерновой хлѣбъ, хлѣбный 
рынокъ, аппопаѳ ргеііит, аппопаѳ са- 
гііаз (дороговизна), ѵіНіаз (дешевизна).— 
прегн., недостатокъ хлѣба, безхлѣбица, 
неурожай, аппопаш диегі: аппопа рге- 
тепіе.—II) теіоп., нынѣшняя (т.-ѳ. 
этого года) цѣна произведеніи природы, 
рыночная цѣна, заіагіа, цѣна на соль.— 
особ, настоящая цѣна на хлѣбъ, на 
плоды, ѵеіиз: апподае ѵагіеіаз: аппопаш 
Іеѵагѳ.— карт., ѵіііз атісогиш аппопа 
(•)•). — прегн., высокая рыночная цѣна, 
дороговизна, аппопаѳ регйіра. 
аппбзиз, а, пт, пресгарѣлый, ста- 

рый (•{•). 
аппбііппз, а, шп, прошлогодній, 
аппйі..., см. аппі... 
аппйтёго, аѵі, аіит, аге, I) отсчи¬ 

тывать, аісі ресипіаш. — II) причислять, 
аідт Ыз сІиоЪиз: аідт раігопогит іп 
§ге§е, считать съ числѣ гс. 
аппйо, пйі, ёге, кивать головою, I) 

вооб.: зіпті аідие Ше зіЪі аппиіззеі.— 
II) прегн., а) киваніемъ головы изъя¬ 
влять согласіе, соглашаться, соизволять 
(прот. аЪпио), аЬзоІ., съ асе. ргопош. 
или афесі., тк. съ <Іаі., аппие соерііз 
(І*), съ асе. с. іпГ. — Ъ) обѣщать, соеіі 
агееш (•(•): аісі Ьос.— с) аідт, кивкомъ 
обозначать, указывать на коію. 

ашшз, і, ш. годъ, I) соб.: 1) вооб.: 
аппі іетриз: ргіпсіріо аппі, въ началѣ 
года: (Іесеш аппі зипі, дииіп (съ тѣхъ 
поръ какъ) еіс.— аппо, въ теченіе цѣ¬ 
лаго года, весь годъ; или ежегодно, тк. 
іп аппо (на вопросъ: какъ часто?), напр. 
іег іп аппо, трижды въ годъ. — іпаппоз, 
на годы, тк. іп тиііоз аппоз.—асіаппшп, 
черезъ годъ.— 2) о лѣтахъ жизни, аппоз 
ЬХХ паідіз: НаппіЪаІ аппогиш іегше 
поѵеш: Ьаѣеге аппоз ѵі^іпіі: аппшп а§е- 
ге диагіит еі осіо^езітит. — отс. аппі= 
годы, возрастъ, аппі іиѵепііез (•)•).—и какъ 
аеіаз=годы, старость, сопіесіиз аппіз.— 
3) возрастъ, въ который по закону дозво¬ 
лялось искать извѣстной почетной дол¬ 
жности, ашшз шеиз. — 4) годъ въ отно¬ 
шеніи его качествъ или досгопримѣча- 
тельностей, паіі шеііогіЪиз аппіз (і*).— 
5) аппиз ша^пиз, великій годъ міра, 
періодъ прибл. въ 25800 обыкновенныхъ 
лѣтъ. — II) теіоп.: 1) время года, &і- 
дігіиз (і*), ЬіЪегпиз (і*). — 2) годовой до¬ 
ходъ, годовая прибыль. 
аппйиз, а, пт, I) годовой, годъ про¬ 

должающійся, іешриз, та^ізігаіиз, явга 

(жалованье). — И) ежегодный, ежегодна 
повторяющійся, ІаЪог. 
апцпіго, цпізіуі, дшзііиш, ёге, искать 

кругомъ, I) соб., отыскивать, аідт, диет 
<НИ§атиз: и аідеі. — II) пер.: А) іг. 
разыскивать, развѣдывать, разслѣдо¬ 
вать, шепз зешрег аіідиісі аиі апдиігіі 
аиі адіі.— В) іпіг. производить строгое 
слѣдствіе и затѣмъ требовать для кого 
опредѣленнаго наказанія, сіе регсіиеі- 
Иопе. — съ аЫ. или §еп. егіш.: ресипія, 
требовать денежнаго взысканія: сарііѳ 
или саріііз, требовать уголовнаго пре¬ 
слѣдованія. 
апза, ае, I. ручка, рукоятка. — пер.* 

поводъ, случай, ріигез сіаге аісі іат 
диат апзаз асі гергеЬепгіепсІит. 
апзёг, зёгіз, ш. гусь. 
апіё, айѵ. и ргаер., I) агіѵ.: А) въ про¬ 

странствѣ, впереди (прот. розі, а іег^о), 
апіе аиі розі ри^пагѳ. — В) во времени 
прежде, раньше, пшіііз апіе заесиііз: 
педие ідпагі зитиз апіе таіогит, преж¬ 
нія страданія (*)•). — съ другими нарѣ¬ 
чіями, шиііо апіе или апіе шиііо (много) 
гораздо раньше. — апіе диаш или апіе- 
диаш, прежде чѣмъ съ іпсі. и сощ. — 
И) ргаер. с. асе. предъ, передъ, А) въ 
пространствѣ, 1) соб., апіе оррігіит: 
саизаш апіе аідш сіісеге, передъ кѣмъ 
(какъ судьею). — 2) пер., для означенія 
предпочтенія, преимущества: апіе аідш 
или а!д<1 еззе, превосходитъ кого, что.— 
отс. а) апіе аііоз, больше другихъ, пре¬ 
имущественно передъ другими: апіе от¬ 
пев, больше всѣхъ, преимущественно пе¬ 
редъ всѣми, особенно.— Ь) апіе отпіа, 
а) прелсдѳ всего (т.-е. раньше, чѣмъ все 
прочее происходитъ). — р) въ высшей 
степени, особенно: и въ особенности, 
прежде всего. — В) во времени (прот. 
розі) предъ, до, шиііо апіе посіеш: 
апіе Ьапс игЬет сопДііат: апіе те, до 
меня. — Особыя выраженія: апіе гет, 
до сраженія. — апіе іетриз, раньше вре¬ 
мени или раньше срока. — апіе (Нет 
(поэт.), прежде времени, особ, опредѣ¬ 
леннаго судьбою времени, преждевре¬ 
менно ; тк. апіе і(І іетриз, до этого вре¬ 
мени. — апіе сегіат сііет, до срока, за¬ 
благовременно. — апіе въ соединеніи съ 
(Иез съ порядк. числ. (сокр. а. 4.) для 
означенія указываемаго дня, напр. а. сі. 
VIII каіепйаз БесѳтЪгез, въ 8-и (а нѳ 
9) день до декабр. календъ, т.-ѳ. 24 ноя¬ 
бря. — іп апіе (Нет ((Нйегге ит. п.), на 
такой то день: ѳх апіе (Нет, съ та¬ 
кого то дня. 
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апіёа, асіѵ. прежде, передъ тѣмъ, тк. 
со слѣд. диат. 

апіёсаріо, сёрі, серіит и саріит, ёге, 
предвосхищать, I) прежде, напередъ за¬ 
нимать, овладѣвать, Іосшп сазігіз. — 
II) пер.: прежде, заранѣе приготовлять, 
запасаться, диае Ьеііо изиі іогепі. — 
или = прежде, заранѣе возбуждать, еа 
ошпіа (Гашет аиѣ зіііш еіс.) Іихи. — 
или = предупреждать, посіеш, воспользо¬ 
ваться временемъ до наступленія ночи: 
іешриз Іе^аіогит, принять свои мѣры до 
прибытія пословъ. 
апіёсёйо, сеззі, сеззнш, ёге, итти впе¬ 

реди, предшествовать, I) вооб.: А) соб. 
шрот. зиЬзедиі), а^шеп. — аЬзоІ., сит 
ошпі едиііаіи апіес. — В) пер., во вре¬ 
мени: апі. аісі асіаіе раиіиш. — II) въ 
част., упреждать, предупредить, опере¬ 
дить кого, А) соб., ЬіДио акрп.; аЬзоІ. 
тадпід іііпсгіЬиз. — В) пер., превосхо¬ 
дить, превышать, имѣть перевѣсъ, съ 
<1аі., съ асе. (ак}ш зсіепііа аЦие изи 
паиіісагиш гегиш): аідт іп (Іосігіпіз.— 
аЬзоІ. = отличаться, еі аисіогііаіе еі 
аеіаіе еі изи гегиш. 
апіёсеііо^ ёге, выдаваться, отличаться, 

превосходить кого въ чемъ, еа іп ге Ьо- 
тіпіЬиз ірзіз: Іопде ееіегіз. 

апіёсигзог, огіз, ш. передовой; ріиг. 
апіесигзогез, солдаты, посылаемые впе¬ 
редъ для того, чтобы пріискать и отмѣ¬ 
тить мѣсто для лагеря, проложить дорогу, 
слѣдить за движеніемъ непріятеля и проч. 
апіёёо, Іѵі и Кі, Іге, итти впереди, 

передъ кѣмъ, чѣмъ, 1) соб.: аісі и (нс 
у Циц.) аЦш. — II) пер., по времени 
предшествовать: А) вооб., о лицахъ, 
упреждать, аеіаіеш аІс)8 ЬопогіЬиз зиіз, 
раньше законнаго времени упреждать кого 
почетными должностями. — В) въ част., 
превосходить кого пли что, аісі заріеп- 
ііа: и (не у Циц.) аідш ѵігіиііЬиз.— 
аЬзоІ. = отличаться, орегіЬиз. 

апІёГёго, ійіі, Шит, Гсгге, I) носить 
впереди, ^геззиш,іі'пи впереди.—II)пер., 
предпочитать, ипа іп ге апіеГеггі аісі 
(прот. іпіегіогеш еззе ошпіЬиз геЬиз): 
расеш Ьеііо. 

апіёііхиз, а, иш, впереди прикрѣплен¬ 
ный, спереди прибитый. — отс. зиЬзі., 
апіеііха йсііііа беогишКошапогиш, гли¬ 
няныя изображенія р. боговъ на фронто¬ 
нахъ домовъ и храмовъ. 
апіёЬас, асіѵ. передъ симъ, до сего 

време ни, прежде. 
апіёійсапиз, а, иш, бывающій, про¬ 

исходящій до разсвѣта (раннимъ утромъ), 
сспа. 

апіётШо, тізі, тізвит, ёге, впе¬ 
редъ посылать. 
апіешпа (апіеппа), ае, I*. рей, райна 

(поперечина на мачтѣ судовъ, къ кото¬ 
рой привязывали паруса). 

*ап1ёрёв, рёйів, т. передняя нога (Ю. 
апіёрііапиз, і, т. ріиг., антепил&ны 

( = Ьазіаіі, солдаты, стоявшіе въ боевомъ 
строю въ первомъ ряду, и ргіпсірез, 
солдаты, стоявшіе во второмъ ряду; за 
этими двумя рядами стояли ігіагіі, во- 
оружейнные метат. копьями (рііиш) и на¬ 
зывавшіеся поэтому тк. рііапі). 
апіёрбпо, рб8йі,рбзШіт, ёге, ставить 

впереди, передъ, 1) соб.:акрі.—II) пер., 
ставить выше, предпочитать, атіеі- 
ііат геЬиз ошпіЬиз. 
апіёциат, см. апіе. 
*апіёв, Іит, т. ряды виноградныхъ 

деревьевъ (|). 
апіёві&п&пиз, і, т., ріиг. апіезі^папі, 

знаменщики (солдаты, стоявшіе въ строю 
впереди знамени). Во времена Цезаря 
такъ назывались 300 отборныхъ солдатъ 
легіона, которые долясны быль оберегать 
авангардъ и арьергардъ.— п§р., одинъ 
изъ первыхъ въ сраясеніи, передовой 
боецъ. 
апіезіо и апіізіо, віёіі, зіаге, стоять 

впереди, пер.=превосходить, имѣть 
преимущество, іп Ьіз аиіеш со^пііига 
езѣ, диапіо апіезіагеі; еіодиепііа іппо- 
сепііае. 
апіезіог, аіиз, вит, агі, до (апіе) вчи- 

нанія тяжбы призывать въ свидѣтели. 
апіёѵепіо, ѵёпі, ѵепішп, Іге, при¬ 

ходить прежде, предупреждать, I) соб. 
аѣ'іш: аЦш ша^піз іііпегіЬиз. — II) пер.: 
А) предупреждать, сопзіііа еі іпзіеііаз 
Ьозііиш. — В) превосходить, ріегоздие. 

апіёѵегіо, ѵегіі, ѵегзит, ёге, I) пре¬ 
жде обратиться куда,впередъ уходить, 
опережать, аЬзоІ. или съ <1аі.—II) пер.: 
1) въ дѣйствіи предупредить.—2) въ оче¬ 
реди, прежде приниматься за что,пред¬ 
почитать, ошпіЬиз сопаИііз апішасіѵег- 
іепсіит ехізіітаѵіі, иі ргойсізсегеіиг, 
оьъ счелъ нужнымъ, отложивъ прочіе 
планы, отправиться. 

*апіЫав, ае, ш. неизвѣстный намъ 
родъ морской рыбы (•(•). 
апіісіро, аѵі, аіит, аге, брать впе¬ 

редъ, предвосхищать, ѵіаш, прежде 
пройти (І). 

*апШІёа, асіѵ. древ. вм. апіеа. 
апііцис, абѵ. постаринному. 
апііциііав, аііз, й I) отличное уваже¬ 

ніе къ кому.—II) древнія времена, древ¬ 
ность, старина.— шеіоп.: 1) событія 
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іревнихъ временъ, исторія древностей, 
древности. — ріиг. апѣщиіѣаіез, а) иа- 
иятникп старины, Огаесогшп. — Ь) = 
древніе. — 2) древняя простота, чест¬ 
ность. — 3) древность, депегіз. 
апІЦиІІйз, айѵ. а) въ старину. — Ъ) 

изстари, искони, издавна. 
апіцио, аѵі, аіиш, аге, соб. оста¬ 

влять по старому, отс. отвергать, нѳ 
принимать предложенія новаго закона. 

апіщииз, а, шн, I) въ сотр. н зир., бо- 
,лѣе важный, важнѣйшій, отс. тк. что 
меня болѣе интересуетъ, озабочиваетъ, 
апѣщиіог іп зепаіи зепіепѣіае (іісеікіае 
іосиз, болѣе важное (высшее) мѣсто: 
піЬі! тіЬі апѣщиіиз езѣ или піЬіі (пес 
яшйяиаш) апѣщиіиз ЬаЬео, ^иат со слѣд. 
иѣ или пе с. соп). или съ іпі.: Іоп^е 
апіщиіззітит гаіиз езѣ съ іпГ. — П) что 
раньше случилось, старый, А) геіаі. = 
прежній (прот. поѵиз), а) вооб.: типі- 
Ііопез: апѣщиіог сііез (срокъ): саиза 
апѣщиіог тетогіа іиа. — поэт. вооб. 
прежній, прошедшій, Ьіетез, ѵіііпиз. — 
Ъ) въ част. = стараго покроя, прямо¬ 
душный, простой, честный, апѣщиі Ьо- 
тіпез. В) аЪзоІ., что существуетъ или 
употребительно изстари, древній, ста¬ 
ринный (прот. гесепз), и съ оттѣнкомъ 
похвалы = достопочтенный, игЬз (*(•), 
Іегга (і), апѣщиіззіта зсгіріа (•(•). — 
зиЪзі., апѣщиі, б гит. т. древніе, древ¬ 
нѣйшіе писатели, государственные мужи 
(прот. гесепііогез). 
апѣізіёз, зШіз, с. глава, старшина, 

первосвященникъ, главный жрецъ, Іо- 
ѵіз.—пер., посвященный во что, ма¬ 
стеръ. агііз йісепйі. 

ааІІзШа, ае,Г. главная жрица, РЬоеЬі, 
Кассандра (какъ прорицательница *(*). 
апіізіо, см. апѣсвѣо. 
апігиш, і, п. пещера, гротъ, 
апйіагіиз, Іі, т. дѣлающій кольца, 

перстни. 
анйіиа, і, т. кольцо, перстень, особ, 

перстень съ печатью. 
анйз, йз, і. старуха. — поэт., кол¬ 

дунья. — аіігіЬ. = старая, преетарѣлая, 
засегйоз: сегѵа (*(*). 

апхШаз, аііз, і. боязливость внутрен¬ 
нее безпокойство, ин. тк. мгновенный 
страхъ. 
апхіііз, а, шп, I) боязливый, безпо¬ 

коящійся, мнительный, озабоченный, 
тк. мрачный, угрюмый, сердитый, 8епе8, 
тепѣез (*(*): апхіиз апіто иди апіті.— 
съ обозначеніемъ причины безпокойства, 
«) съ аЫ., ^іогіа езиз.— (!) съ $ѳп., 
іпоріае. — у) съ асе., зиат зат ѵісет 

(за самихъ себя). — 6) съ рго с. аЫ., 
рго тшкіі ге^по. — е) съ пе с. сспі< и-и 
съ ап. — И) асѣ. = причиняющій без¬ 
покойство, тревожный, мучительный, 
сигае. 
арёг, ргі, т. кабанъ. 
арёгіо, рбгйі, регіит, Іге, I) откры¬ 

вать, дѣлать видимымъ (прот. орегігѳ, 
іе^еге, сопѣе^еге), а) соб.: гатит (•[•): 
согрогіз рагѣез диазйат, обнажать: 
сариі аіеі (предъ кѣм^): йізриіза зоіѳ 
пеЬиІа арегиіі йіет. — тк. зѳ арегігѳ н 
шей. арегігі, показываться, о звѣздахъ, 
мѣстѣ и т. п. (прот. йеШѳзсеге, оссиі- 
іагі). — Ъ) пер., открывать, обнаружи¬ 
вать (отс. тк. измѣннически выдавагь), 
показывать, объявлять (прот. оссиіеге, 
оссиіѣаге, іе^еге), ос) съ асе.: зепіепііат 
зиат: зосіоз зееіегіз. — гѳЙѳх., зе 
арегігѳ и тей. арегігі, о лицахъ, выдать 
себя (свой образъ мыслей); о неодуш. 
предм. = обнаруживаться. — /9) со слѣд. 
асе. с. іпГ.: зе поп іогѣипае, зей Ьоті- 
піЬиз зоіеге еззе атіеит. — у) съдопол. 
предл., арегіо, диій зепѣіат. — II) отво¬ 
рять, отпирать, открывать (прот. оре- 
гіге, сіашіеге), а) соб.: а) чрезъ удаленіе 
занавѣса, запора, крышки, рогіаш, ІаЬѳг- 
паз, ѵаіѵае сіаизаѳ гора^иііз зиЬіѣо зе 
ірзае арегиегипѣ. — /!) чрезъ удаленіе 
перевязи, печати іс, вскрывать, іазсісиіит 
Ііѣѣегагит. — у) съ помощью лома, ва- 
ступа к открывать, ««) ломать, дѣлать 
отверстіе, тигит аЬ іто ай зиттит 
сгеЬгіз сиЬіѣаІіЬиз Гоге саѵіз. — 00) дѣ¬ 
лать доступнымъ, проходимымъ, заі- 
Ішп. — д) и ре гн.: раскапывать, разры¬ 
вать, рыть, іишіатспѣа Істріі): ііег іегго, 
проложить (карт.: арсгиіѣ ѵіат роѣепѣі- 
ае). — Ь) пер.: а) что-н. какъ-бы запер¬ 
тое, недоступное открывать, открывать 
доступъ къ чему, дѣлать доступнымъ, 
Ропіит: іпсо^шіит іагаао огЬет іег- 
гагит агтіз: оссазіопет: Іосит зиз- 
ріеіопі аиѣ егітіпі: ар. аппит, начи¬ 
нать новый годъ. — 0) учрежденіе откры¬ 
вать, Ішіит (школу): Іосит... азуіит 
(мѣсто какъ убѣжище). 
арегѣе, айѵ. открыто, а) на глазахъ 

у всѣхъ, публично, явно, очевидно 
(прот. іесѣе, оссиіѣе, іигѣіт, сіат), <іе- 
зсізсеге: Іаеііііат арегѣіззіте іеггѳ. — 
Ь) огкровенно, прямо, напрямикъ, отс. 
не стѣсняясь (прот. йіззітиіапѣег), арегіе 
раіапщие йісеге. 

арегіиз, а, ит, РАф. I) непокрытый, 
незакрытый, открытый, 1) соб. (прот. 
орегѣиз, Іесіиз), соеіит, чистое, ясное 
небо (і*): паѵіз, судно безъ падубы, 
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гребное судно (прот. паѵіз іесіа). — 
особ.,непокрытый панцыремъ, щитомъ= 
незащищенный, Іаіиз, согрога Котпапо- 
гиш. — 2) пер., явный, ясный, явствен¬ 
ный, очевидный, а) вооб. (прот. осоиі- 
іиз, оЪзсигиз, сопсіііиз еі аЪзігизиз, йіг- 
ііѵиз, биЬіиз, зияресіиз), зітиііаіез, 1а- 
ігосіпіит: арегіа ѵі. — о липахъ, яиіз 
арегііог іп .іисіісшш асісіисіиз езі? такъ 
явно виновный.- арегіиш езі, ясно, оче¬ 
видно, съ асе. с.іпі*.— пеиіг. зтп^. зиЪзі., 
въ выраженіи аідеі іп арегіо езі, что-н. 
очевидно (прот. іп оссиііо езі). — Ъ) от¬ 
кровенный* прямой, въ дурн. см., ие- 
стѣсняющійся, неделикатный, грубый 
(прот. оЪзсигиз), иі зетпрег Іиіі арегііз- 
зітиз: иі арегіиз іп соггіріепгііз ресипііз 
йііі (прот. оЬзсипіз іп а^епсіо). — И) от¬ 
крытый, свободный, безпрепятственный, 
отс. легко доступный, 1) соб.: а) вооб. 
(прот. орегіиз, сіаизиз), ѵазіиш а^ие 
арегіиш шагеі: сатпрі а<1 йітісапсіит 
арегіі. — пеиіг. зиЬзі., арегіиш, і, п. 
открытое мѣсто, чистое-поле.—Ъ) прегн., 
о томъ, что происходитъ на открытомъ 
полѣ, ргоеііиш: тоже »поэт.) Магз. - 
2) пер.; а) вооб. открытый, доступный, 
Ьаес арегііога зипі ай гергеЬепйепйшп, 
больше подвергается порицанію.— Ь) о 
характерѣ, открытый, іп чиа пізі, иі 
йісііиг, арегіиш ресіиз ѵійеаз, если не 
видишь открытаго сердца. 

арех, ріеія, ш. конусовидный в^рх.ъ, 
верхушка, вершипа, 1) вооб. Іаигі, шоп- 
ііз: аріееш рег аёга йисеге (о пламе¬ 
ни+). — И) въ част.: А) прутикъ, об¬ 
витый шерстью (ѵігда оіеадіпеа), на бѣлой 
шапкѣ (аІЪиз даіегиз) фламина; отс. 
шеіоп., шапка Фламина, аріееш йіаТет 
аіеі ішропегѳ = сдѣлать кого жрецомъ 
Юпитера. — отс. высокая коническая ті¬ 
ара азіатскихъ царей и сатраповъ. — 
отс. карт., царская власть и могуще¬ 
ство (і* /; тк. = вѣнецъ, высшее украше¬ 
ніе, арех зепесіиііз езі аисіогііаз. — 
В) металлическая коническая выпуклость 
шлема, отс. шеіоп., шлемъ, агсіеі арех 
еарііі (1*). 

•арісаіив, а, шл, носящій шапку 
•ламина. 

аріѳ, із, Г. пчела. 
аріясог, аріиз зиш, арізсі, достигать 

(соб. и пер.;. 
аріи га, Іі, п. сельдерей. 
арбсіёіі* огпш, ш. выборные (посто¬ 

янный совѣтъ этолійскаго союза). 
арбІЪёса, ае, і. кладовая, амбаръ, но 

особ, и об. винный н о г цс бъ (складъ). 

помѣщавшійся въ верхней части дома 
надъ іишагіига. 
аррагаіё, айѵ. съ большими пригото¬ 

вленіями, роскошно. 
1. аррагаіиз, а, пт, РАф. всѣмъ 

снабженный, отс. роскошный, велико¬ 
лѣпный, пышный, блестящій. 

2. аррагаійз, йз, ш. 1) аЬзіг. = при¬ 
готовленіе, Ьеііі. — II) сопсг. = сдѣлан¬ 
ныя приготовленія (= снаряды, орудія, 
машины, утварь іс), А) вооб.: орри^пап- 
йагит игЬіит, Ъсііі. - о людяхъ, аихі- 
Ііогит аррагаійз. — В» въ част., велико¬ 
лѣпіе, роскошь, пышность, блескъ. 

аррагёо, йі, Ііит, ёге, являться, пока¬ 
зываться, I) вооб.: А) соб. (порт. Іаібге, 
Іаіііаге, оссиііиш еззе), еяииз шесиш 
йешегзиз гигзиз аррагиіі. — отс. арра- 
гепз, видимый, явный (прот. (Іаіепз).— 
В) пер : 1) явствовать, обнаруживаться, 
быть яснымъ, очевиднымъ, иі ѵійеат, 
иЬі гЬеіогіз іапіа тегсез аррагеаі. — 
2) гез аррагеі и об. аррагеі (тк. съ йаі. 
лица) со слѣд. асе. с. іпі. (или съ пот. 
с. іпІ.) или съ допол. предл., дѣло (иш 
вооб.) ясно, очевидно. — II) въ част., 
быть къ услугамъ (въ качествѣ слуги), 
а) вооб., сііѵогит ігіз, принимать въ со¬ 
ображеніе гнѣвъ боговъ. — Ъ) при дол¬ 
жностныхъ и царственныхъ лицахъ, въ ка¬ 
чествѣ писца, ликтора к, быть въ распо¬ 
ряженіи, служить, состоять, сопзиІіЪиз, 
фіаезііопі (въ судебномъ слѣдствіи): 
зеріеш аппоз РЪіІірро, состоять въ ка¬ 
чествѣ тайнаго секретаря. 

арагіібг, бгіз, ш. служитель, младшій 
чиновникъ (писецъ, ликторъ, хожалый 
и т. п). 
арраго, аѵі, аіпш, аге, приготовлять, 

дѣлать приготовленія къ чему, ад^егеш: 
Ъеііиш, приготовляться къ войнѣ: егі- 
шіпа іп акрп, собирать обвиненія, жа¬ 
лобы на кого; съ іпі. 
аррсііаііо, бпіз, і*. I) обращеніе рѣчи 

къ кому, особ, воззваніе, аппелляція, 
ігіЬппогиш (къ трибунамъ).— II) шеіоп., 
наименованіе, титулъ, ге^шп. 

арреііаібг, бгіз, ш. анпеллирующій, 
подающій аппелляцію высшему должно* 
стному лицу. 

1. арреііо, аѵі, аіпш, аге, I) обра¬ 
щать рѣчь къ кому, обратиться къ кому* 
привѣтствовать, *1) вооб.: зіп^иіоз: 
аіщиет Ьепідпе. — отс. обращаться къ 
кому называя по имени, съ пошіпе, или 
пошіпаііш, или безъ нихъ. — тк. шшт 
Чиепщиѳ пошіпапз арреііаі.— 2) прегн., 
а) приглашать кого къ чему-н. хорошему 
или дурному, побуждать, предлагать, 
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обращаться къ кому съ просьбой о чемъ, 
аЦт (іе а^иа ге: ак*т, иі еіс. — 
Ъ) въ судеб, языкѣ, обращаться къ кому 
съ просьбой о помощи, призывать на 
помощь высшее должностное лицо, ргае- 
іогет: а ргаеіоге ігіЪипоз: сіе аезіі- 
таііопе. — с) обращаться къ кому съ 
требованіемъ, требовать, а^ш Де реси- 
піа, требовать уплаты долга. — <і) при¬ 
зывать къ отвѣту, требовать въ судъ, 
аЦш. — П) называть, объявлять, про¬ 
возглашать, аЦш раігет, ѵісіогет (*(•): 
особ, а^ш ге§еш, провозгласить, при- 
внать. — Отс. упоминать, приводить, 
аЦш, акрі. 

2. арреііо, рйіі, риізпт, ёге, приго¬ 
нять, придвигать, 1) вооб.: А) соб.: іиг- 
гез асі орега Саезагіз: розЦиат раиіо 
ярриііі ипсіа (согриз).--В) пер., тепіет 
асі аЦсі, обратить вниманіе на что. — 
II) въ част., какъ і. і. матросовъ, а) іг., 
паѵет асі гіраш, причалить, пристать 
къ берегу: сіаззет іп іпзиіат; поэт., 
Ьіпс ше сіідгеззиш ѵезігіз Бейз арриііі 
огіз (|). — ѣ) разз., арреШ, о кораблѣ, 
арреШ асі ѵіііаш, пристать къ гс. — 
о ѣдущихъ на кораблѣ, арреШ асі 8ісі- 
Ііаш. — с) гейех., арреііеге, о ѣдущихъ 
на кораблѣ, съ паѵе или сіаззе и одно 
арреііеге Ъис, асі еиш Іосиш. 

"аррепсИсШа, ае, I. небольшое при¬ 
бавленіе, прибавка. 
арренйіх, ісіз, і. прибавленіе, прило¬ 

женіе, пер. = добавленіе къ чему, ар- 
репсіісез Оісасішп, добавочныя войска. 

аррешіо, решіі, реп а пт, ёге, отвѣши¬ 
вать, аигшп аіеі. 
аррёіепз, епііз, РАф. стремящійся 

къ чему, домогающійся чего, жадный, 
падкій до чего, съ &еп.— въ част., лю- 

•бостяжательный, корыстолюбивый* 
аррёіо, іті и 1і, Кит, ёге, стремиться 

къ чему, I) вооб.. хватать, 1) соб. зоіет 
тапіѣиз: арреіі (зепез), что старикамъ 
пожимаютъ руки. — 2) пер., домогаться, 
искать чего (прот. сіесііпаге, азрегпагі, 
ііі&еге, геіи&еге), а^ш ргаезегііт: аііе- 
поз адгоз сирісііззіте. — П) въ част.: 
A) куда-н. стремиться, Еигорат; о не¬ 
одуш., охватывать, таге іеггат арреіепз, 
примыкая къ сушѣ: типіііопіѣиз аііа 
иЦие аііа Іоса, занимать (о городѣ).— 
B) враждебно, нападать, а^т ІарісііЬиз, 
бросать въ кого камнями: Ьшпегшп 
^Іасііо (съ мечемъ). — пер., іаіа Ѵфоз 
арреіеЬапі, угрожала. — С) прибли¬ 
жаться, наступать, о времени к, сііез 

•арреіеЬаі зеріітиз. 
арріп&о, ёге, прибавлять къ рисунку, 

сіеІрЪіпшп зііуіз, переносить дельфина 
въ лѣса (*(■). 

арріаийо, ріапзі, ріаизиш, ёге, уда¬ 
рять обо что, хлопать чѣмъ обо что, 
согриз раітіз (*)*). 
арріісаііо, бпіз, Г. присоединеніе, апі- 

ті, склонность, расположеніе. 
арріісаіиз, а, ит, РАф. I) прилежа¬ 

щій, смежный, ЬеисазсоШ арріісаіа.— 
II) направленный, а<і гет: асі зе сіііі^еп- 
<іит, склонный. 
аррііео, аѵі, аіит, и (не у Циц.) йі, 

Ііиш, аге, I) приближая къ чему прикла¬ 
дывать, приставлять, прислонять, А) 
соб.: зіпізігит согпи а<і оррійит: сазіга 
йитіпі, расположить лагерь у самой 
рѣки: епзет сариіо іепиз, вонзить (*(*): 
зе а<і агѣогет, прислониться къ дереву: 
зе а<і Йатшаш, приблизиться: согрога 
согрогіЪиз, сплотиться, сомкнуться. — 
В) пер.: 1) присоединять, ѵоіиріаіеш асі 
Ъопезіаіет.— 2) зе а<і еіс,., присоеди¬ 
няться, примкнуть (въ качествѣ проси¬ 
теля, друга и т. п.), зе асі аіф атіеі- 
ііат или зосіеіаіет. — И) направлять 
куда—н. вооб., А) соб.: паѵет асі іег¬ 
гат, пристать къ берегу.— отс. аЬзоІ., 
a) аррИсаге, причалить, пристать, о ко¬ 
рабляхъ, диосшіщие Іііоге арріісиіззе.— 
b) арріісагі, причалить, пристать, о пла¬ 
вающихъ на кораблѣ, асі огаз (*(■): 
і^поііз огіз (*)*): іп іеггаз (*(•). — с) поэт, 
пер., Сгеіеіз ге&іопіЪиз арріісаі ап^иез, 
направляетъ колесницу, запряженную 
драконами къ гс (*)*).—В) пер., напра¬ 
влять, обращать, аигез тосііз (•)*). 

аррібго, аѵі, аге, жаловаться со сле¬ 
зами на глазахъ. 
аррбпо, рбзйі, рбзііпш, ёге, I) приста¬ 

влять, прикладывать, А) соб.: тасЬі- 
пат: поіат асі ѵегзит или ерізіоііз. — 
особ, пищу и проч. ставить на столъ, 
подавать, раіеііат: сепат. — В) пер., 
приставлять, назначать кого въ каче¬ 
ствѣ чего къ кому или приставлять кого 
къ чему, давать кому кого: аідт аісі 
сизіосіѳт: та&ізігит сопзиІіЬиз.—II) при¬ 
бавлять, аппоз аісі (*)*): Іисго считать 
выигрышемъ (*)*). 

* арроггесінз, а, ит, РАф. возлѣ ра¬ 
стянутый, распростертый (■(•). 
аррогіо, аѵі, аіит, аге, приносить, 

Іарісіет, зі&па. 
аррозсо, ёге, еще требовать. 
аррбзііоз, а, шп,РАф. близко къ чему- 

н. лежащій, близлежащій. — П) пер., 
1) вооб. соприкасающійся; близкій. — 
2) въ част.: годный, удобный, способ¬ 
ный, асі акрі. 
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*арргёсог, аіиз зит, агі, взывать, 
молиться, гііс йеоз (і*). 

арргёѣепйо, поэт. ин. арргепсіо, рге- 
Ьеікіі (ргепйі), ргеЬепзиш (ргепзшп), ёге, 
схватывать, I) соб.: аЦй іатдиат та- 
піЪиз. — И) пе^).: въ рѣчи, взяться за 
что = сказать. 

арргішё, айѵ. въ высшей степсші, 
весьма. 

арргбЬаііо, опія, Г. одобреніе, при¬ 
нятіе. 
арргбЪо, аѵі, аіиш, аге, I) одобрять, 

признавать, сопзііішп аіф: іаіза рго 
ѵегіз. — отс. о богѣ, соизволять, благо- 
словлять, диой асіит езі сііі арргоЪепі. — 
П) сдѣлать для кого что-н. заслуживаю¬ 
щее его одобреніе = дѣлать яснымъ, до¬ 
казывать, ^ийісі оШсіиш зиит. 

*арргбтШо, ёге, къ тому же обѣ¬ 
щать, отъ своего имени обѣщать. 

арргбрёго, аѵі, аіиш, аге, I) іг. уско¬ 
рять, соеріит ориз. — съ іпі. інапр. 
іпігагѳ арргорега, поскорѣе войди і*). —? 
II) іпѣг., спѣшить, аЬзоІ., съ ай с. асе. 

арргбрішіиаііо, бпіз, I. приближеніе, 
тпогііз. 

арргбрішрю, аѵі, аіиш, аге, прибли¬ 
жаться, I) въ пространствѣ: ай іпзи- 
Іат. — съ йаі., йпіЬиз Веііоѵасогит.— 
П) пер.: а) о времени и событіяхъ, при¬ 
ближаться, наставать: йіез сотіііогшп: 
іПі роепа, поЬіз НЪегіаз арргоріпдиаі, 
предстоитъ. — Ь) о лицахъ: сепіигіопез, 
^ш )ат ргітіз огйіпіЪиз арргоріпдиаЪапі, 
которымъ немного оставалось до полу¬ 
ченія первыхъ центуріонскихъ мѣстъ. 
арриізйз, йз, ш. I) приближеніе. — 

П) приставаніе къ берегу, съ деп. Іііогіз 
(Іііогит) и аЬзоІ. 

аргіепз, а, ит, согрѣваемый солнцемъ 
(какъ арегіиз, освѣщаемый солнцемъ, от¬ 
крытый), находящійся на солнцѣ, I) соб.: 
ч> мѣстѣ (прот. орасиз); зиЪзі., аргі- 
сшп, і, п. солнечное мѣсто, рго&гге іп 
аргіеит, обнаружить что (карт. *(*). — 
П) поэт, пер., любящій солнечную теп¬ 
лоту, любящій свѣтъ, Ногез. 
Аргіііз, е, апрѣльскій, Арг. шепзіз и 

зиЬзі. Аргіііз, із, т. апрѣль. 
аріё, айѵ. I) плотно, впору, удобно, 

рііеит сарііі аріе геропеге. — И) при¬ 
лично, какъ слѣдуетъ, хорошо, йісеге. 

вріо, аѵі, аіиш, аге, прилаживать, 
I) вооб.: шисгопеш зиѣ ресіиз ітиш, 
приставить (*)•): согрогі агта, надѣ¬ 
вать. — П) грегн., приготовлять, сна¬ 
ряжать. Л соб.: агта сарегѳ аріаге^ие 
ридпаѳ и одно сареге агта еі аріаге и 
'только аріаге агта: аріаге зе ри§пае, 

приготовиться къ бою: агтатепіа, осна¬ 
стить. — съ аЫ. іпзіг. = снабжать, еп- 
зет ѵа^іпа (•{*): зе агтіз, вооружиться: 
сіаззет ѵеііз, приготовить флотъ къ от¬ 
плытію (і*). — 2) пер., приспособлять 
для чего или къ чему, апітоз агтіз, 
обратить свое вниманіе на оружіе (*(•): 
Ъеііа Китапііае тоІИЬиз тойіз сііѣагае, 
воспѣвать Н. войны нѣжной мелодіей 
цитры (*|*). 

аріиз, а, пш, I) рагііс., А) прила¬ 
женный, 1) соб.: §1айіиз е Іасипагі зеіа 
е^иіпй аріиз (висящій). — 2) пер. зави¬ 
сящій, вытекающій, съ ех с. аЫ., поп 
ех ѵегЬіз аріит репйеі іиз. — В) при¬ 
веденный въ надлежащій порядокъ, 
надлежащимъ образомъ устроенный, 
снаряженный, дшпдиегетез: ехегсііиз, 
готовое къ бою; съ аЫ. = снабженный, 
саеіит зіеіііз ІиІдепііЪиз аріит, усѣян¬ 
ное (і*). — II) асу. съ сотр. ц зир., при¬ 
способленный = годный, пригодный, 
удобный, подходящій, съ ай с. асе., ій 
раіііит еззе аріит ай опте аппі ібт- 
риз. — съ іп с. асе., іп диой (дешіз 
ридпае) тіпіте аріі зипі. — съ йаі., 
геіщиа ііііз егапі арііога. — поэт, съ 
іпГ. — съ относ, предл., пиДа ѵійеЬаіиг 
арііог регзопа, диае йе Ша аеіаіе ^иѳ- 
геіиг. — аЬзоІ.: Іаг, приличное состоя¬ 
ніе (+): іетриз, удобное время. 
арйй, (древ, правой, ариі), ргаер. с. 

асе., у, 1) для означенія близости къ 
кому-н., а) вооб.: арий аідт зейегѳ: 
сепагѳ арий аЦт. — отс. арий те, іе, 
зе, еіс., у меня, тебя и пр., т.-е. въ 
моемъ жилищѣ, помѣстьѣ (виллѣ): арий 
ехегсііит еззе, находиться при войскѣ 
(въ свитѣ полководца и проч.; но іп 
ехегсііи еззе, служить въ солдатахъ). — 
b) при лицахъ, въ присутствіи которыхъ 
что.-н. происходитъ, въ присутствіи, 
предъ, арий рориіит, арий ^ийісез. — 
c) при лицахъ, среди или вблизи кото¬ 
рыхъ кто-н. находится, что-н. случается, 
имѣетъ мѣсто, у, сопзедиі §гаііат арий 
Ьопоз ѵігоз: Ьаес арий протез позігоз 
іасіііаіа. — й) для означенія автора или 
виновника какого-н. положенія, у, арий 
ХепорЬопіет. — е) иногда въ смыслѣ 
йаі., диегі арий аіцт. — II) для означе¬ 
нія близости къ чему-н., а) въ области, 
въ окрестностяхъ чего = у, при, арий 
Аіугіат, арий оррійит.—Ь) (почти=іп) 
въ, на, арий ѵіііат. 
едиа, ае, I. вода, I) соб.: А) вода 

въ самомъ общемъ значеніи слова ріиѵіа 
или саеіезііз, дождевая вода. — особыя 
выраженія: а) ациат ргаеЬеге, подавать 
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воду къ столу, угощать (такъ какъ при 
этомъ вода нужна была для умыванія 
рукъ *(•). — Ь) адиа еі ідпіз, какъ глав¬ 
нѣйшія потребности жизни; отс. адиа 
еі ідпі іпіегйісеге аісі, исключить кого 
ивъ гражданскаго общества, удалить кого 
въ изгнаніе: адиат іеггапцие реіеге 
аЪ аЦо, адиат іеггапцие розсеге, требо¬ 
вать отъ кого (отъ врага) подчиненія. — 
В) вода въ узкомъ смыслѣ: 1) боды, а) 
воре, ай адиаш, у морскаго берега: 
]ат іп адиа сіаззіз зіаЪаі. — Ь) = озеро 
(Іасиз), АІЪапае адиае йейисііо.— с) = 
= рѣка, іп а^иат саесі гиеЪапі: зесипйа 
адиа, внизъ по рѣкѣ. — 2) = дождь, 
сотіх аи^иг аяиае (і*): адиагшп адтеп, 
ливень (•)■).—3) ріиг. адиае, воды, Іопдае, 
струи водъ: тадпае, разливъ, наводне¬ 
ніе. — въ част. = источники, йиісез 
адиаѳ: тк. = цѣлебные ключи, теплыя 
воды, ай адиаз ѵепіге. — 4) вода въ во¬ 
допроводахъ, водопроводъ, адиат йи- 
сеге іп игЬет. — 5) вода въ водяныхъ 
часахъ (ср. сіерзуйга). — 6) адиа іпіег- 
сиз, водянка, (болѣзнь).—И) пер., Адиа, 
вода, созвѣздіе (■(*). 

одпаейисійз или а^иае йисійз, из, ш. 
водопроводъ.—прегн.= право проводить 
воду. 

адиагКпз, а, пт, водяной, I) ай]'.: 
ргоѵіпсіа, надзоръ за водопроводами (ко¬ 
торый имѣлъ каждый квесторъ въ Остіи).— 
II) зиЪзі., Адиагіиз, іі, ш. водолей (со¬ 
звѣздіе). 
адпаНспд, а, шп, I) водяпой, въ водѣ 

или близъ воды /живущій, растущій, 
Іоіоз (■(*). — II) сырой, влажный, аизіег, 
приносящій дождь *•(*). 

іциаііо, бпіз, і*. доставаніе воды, адиа- 
ііопеіопда еі апдизіа иіі, доставать воду 
издалека и въ ограниченномъ количествѣ. 

іЦиаібг, бгіз, ш. достающій, доста¬ 
вляющій воду, 

іциііа, ае, Г. орелъ, I) соб., въ ми¬ 

ѳологіи, молніеносенъ Юпитера. — И) 
пер.: 1) орелъ, главное знамя римскаго 
легіона. — 2) орелъ, созвѣздіе (1*). 

адиШГсг, іегі, ш. знаменоносецъ, 
афіііо, бпіз, т. сѣверный вѣтеръ, у 

грековъ Водеас, тк., точнѣе, сѣверо- 
восточный вѣтеръ; шеіоп., сѣверъ, ай 
адиііопет сопѵегзиз. 
^иог, йіиз заш, йгі, доставать воду, 
адибзпз, а, иш, изобилующій водою; 

въ част., изобилующій дождевой водой; 
поэт., дождливый; отс. Іапдиог, водян- 
ка (■(•). 
ага, ае, і. всякое возвышеніе изъ земли, 

камня, дерна :с; отс. I) ага зериіегі, 

костеръ (•(*).—П)подводный камень (*[*).-~ 
III) памятникъ (изъ камня), ѵігіиііз. — 
IV) алтарь, 1) жертвенникъ, агат соп- 
зесгагѳ йео: Шіа ѵісііта агіз айтоіа. 
Такіе жертвенники стояли тк. на дво¬ 
рахъ домовъ и на нихъ приносили жертву 
семейнымъ богамъ (репаіез); отс. шеіоп.,. 
агаѳ Госщие, домъ и дворъ, Беріагі: 
йе агіз ас бэсіз йесегпегѳ или рго агіз. 
іосіздиѳ йітісаге, сражаться за свой 
домъ и очагъ (т.-е.-за самое дорогое 
имущество). — карт., такъ какъ алтарь 
доставлялъ убѣжище тѣмъ, кого преслѣ¬ 
довали, убѣжище, защита, ігіЪипаіиз, 
зосіогиш, Іедит. — 2) пер., Ага, алтарь 
(созвѣздіе). 

агапёа, ае, і. паукъ, и шеіоп. = пау¬ 
тина. 
♦агапёбіиз, і, ш. иаучекъ. 
агаііо, бпіз, ?. пахапіе, и вооб. земле¬ 

дѣліе.— шеіоп., агаііопез, пахотныя зе¬ 
мли римскаго государства, отдаваемыя 
въ аренду, государственныя имѣнія. 

агаібг, бгіз, ш. пахарь, земледѣлецъ; 
часто поэт., крестьянинъ (■(*); іаигиз, 
плуговой быкъ. — въ част., агаіогез = 
арендаторы казенныхъ имѣній за ’/ю до¬ 
хода. 

агаігит, і, п. плугъ, а^т аЬ агаіго 
агсеззеге. 

агЬіісг, ігі, ш. I) присутствовавшій 
при событіи свидѣтель, очевидецъ, Іосиз 
аЬ агѣіігіз гешоіиз: гешоііз агѣіігіз. — 
II) судеб, і. і., посредникъ, мировой или 
третейскій судья, агЪііег Ііііз. — пер., 
1) всякаго рода третейскій судья, іогшае 
(красоты, о Парисѣ ■(*): ри^пае (состяза¬ 
нія *(-). — 2) вооб., властитель, повели¬ 
тель, ішрегіі, ігае Іипопіз, исполнитель 
(+): ЪіЪепйі, распорядитель пира (|): 
Айгіае, (о южномъ вѣтрѣ *(•). 

*агШга, ае, I. свидѣтельница. 
агЫігаійз, йз, ш. усмотрѣиіе, воля, 

произволъ, ѵіѵеге зио агЪіігаіи. — въ 
част, неограниченное полномочіе, 8и11ае 
агЪіігаіи. 

агЫігІит, Іі, п. рѣшеніе третейскаго 
судьи. — пер., а) всякое рѣшеніе по 
усмотрѣнію, своевольное опредѣленіе, 
е^из агѣіігіо: Ііѣега агЪіігіа или одно 
агѣіігіа аіеіз геі или йе аЦо адеге, сво¬ 
бодно постановлять рѣшеніе о чемъ или 
о комъ: агЪ. заііз ѵепйепйі, произволь¬ 
ное назначеніе цѣны на соль: агЪіігіа 
іипегіз, похоронныя деньги (количество 
которыхъ опредѣлялъ, сообразуясь съ со¬ 
стояніемъ умершаго, агЪііег).— ^благо¬ 
усмотрѣніе, произволъ, неограниченная 
власть, ай агЪіігіиш зииш: ѵііат аііепо 
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агѣіігіо регтіМеге: поп ѵезігі агѣіігіі 
егіі, 8І еіс., не отъ васъ будетъ зави¬ 
сѣть :с. 
агМігог, аіиз зшп, агі, полагать, ду¬ 

мать (прот. зсіге, аісі регзиазит еззе), 
Ьос дииш сеіегаѳ ^епіез зіс агЪіігапіиг, 
іиш ірзіз Зісиііз ііа регзиазиш езі, иі 
еіс.— съ двумя асе., піЬіІ іиіит агЫ- 
ігагі. — съ асе. с. іпГ., Ьеііит ееіегііег 
сопйсі роззе. — аЬзоІ., иі агЪіігог. 
агЬбг (парад, ф. агЬбз),&гіз,і. дерево, 

I) соб.: Ясі, фиговое дерево: Іоѵіз, дубъ 
ф:.РЬоеЪі, лавровое дерево ф: Раііа- 
4із, масличное дерево. — II) теіоп., а) 
мачта, таіі, об. одно агѣог. — Ь) ве¬ 
сло (•)■). — с) корабль, Реііаз, корабль 
Арго (і). 
агЬбгёиз, а, ит, I) древесный, іеіиз 

(І*): итЬга, отъ дерева (т). — II) древо¬ 
видный, древообразный, согпиа ф. 
агЪбз, см. агЪог. 
агЪизіит, і, п. мѣсто, усаженное 

деревьями, особ, вязомъ, къ которымъ 
подвязывали виноградъ. 

агЬйіёиз, а, ит, земляничный ф. 
агЪйіит, і, п. земляника (плодъ); 

ріиг. поэт. тк. = земляничные побѣги ф. 
агЬйіиз, і, Г. земляничникъ (южное 

дерево съ большими листьями, со съѣ¬ 
добными ягодами). 
агса, ае, і. I) сундукъ, ящикъ.— 

въ част.: а) гробъ, Іарісіеа.—Ъ) денеж¬ 
ный сундукъ, касса (тк. теіоп. == 
деньги въ сундукѣ). — II) небольшая 
тѣсная темница, 
агсапб, а<іѵ. см. агсапиз. 
агсапиз, а, ит, I) скрытный, сохра¬ 

няющій тайну; поэт., пох, молчали¬ 
вая ф.—И) скрытый, тайный, соп- 
зіііа: засга (у).—отс. а) зиЪзі., агса- 
пит, і, п. тайна, об. ріиг. — Ъ) а<іѵ., 
агсапб, тайно, въ тайнѣ. . 
агсёо, йі, ёге, задерживать, I) запи¬ 

рать, заключать въ извѣстныя границы, 
1) соб., Яитіпа, запруживать.—2) пер.: 
а) вооб.: агеегі оііі йіпіЬиз, держаться 
въ границахъ покоя.— Ь) въ част., сдер¬ 
живать, держать въ порядкѣ, ^исіех 
ірзе агсеѣіі. — II) удерживать, отвра¬ 
щать, соріаз Ьозііит, отражать. — съ 
іпГ.=мѣшать, препятствовать.—съ аЪ 
с. аЫ. или съ аЫ.—а) удерживать кого 
отъ чего, аідпі СаШа: аЦт агіііи, не 
пускать. — /?) оберегать, предохранять, 
сіаззез а^иі1опіЪи8. — аісі аЦ<і, отго¬ 
нять отъ кого что, оезігшп ресогі ф. 

агсеззо, іуі, Киш, ёге, призывать, 
приглашать, I) вооб.: 1) соб., только 
съ асе. (напр. тапез совіи^із, вызвать 

Ф, тк. съ аЬ или ех с. аЫ. или только съ 
аЫ. Іосі; съ асі, или іп, или ігапз с. асе. 
или только^ съ асе. Іосі. — кромѣ того: 
аЦт Ііііегі'з (письмомъ): аЦт тегеесіѳ 
(за плату): аідт аихіііо (на помощь).— 
2) пер.: а) пріобрѣтать, добывать, 
получать, ^иіе8 тоііі зігаіо агезззііа.— 
Ъ) матеріалъ, мысли брать откуда-н., 
искать, ѳ тебіо гез ф.—И) въ част., 
требовать въ судъ, отс. вооб. обви¬ 
нять, аіяш еобет егітіпѳ іп зитптт 
саріііз регіеиіит, тѣмъ же обвиненіемъ 
ставить кого въ опаснѣйшее положеніе 
уголовнаго преступника: а^т ^исіісіо 
саріііз или одно аЦт саріііз (въ уго¬ 
ловномъ преступленіи). 

агсЬірІгаіа, ае,ш. предводитель мор¬ 
скихъ разбойниковъ (чисто-лат. ргае- 
сіопит сіих). 
агсЫіесіиз, і, т. зодчій; пер., ви¬ 

новникъ, изобрѣтатель, творецъ. 
агсЬбп, опііз, т. архонтъ (въ Аѳи¬ 

нахъ). 
* агсііёпепз (агциііёпепз), епііз, т. 

держащій лукъ, стрѣлецъ, <1еиз агсіі. 
или одно агсіі. (объ Аполлонѣ ■}■).—тк. 
Агсііепепз, стрѣлецъ (созвѣздіе I). 
агсіё, см. агіе. 
агсіо, аге, см. агіо. 
Агсібз, і, рі. Агсіое, і. медвѣдь, мед¬ 

вѣдица, об дэ1иг.=большая и малая мед¬ 
вѣдица, двойное созвѣздіе въ сѣверномъ 
полушаріи, которое въ нашемъ полушаріи 
не заходитъ.—поэт., ^ипсіа а^иі1опіЪиз 
Агсіоз, сѣверный полюсъ: орасат ехсі- 
реге Агсіоп, лежатъ къ сѣверу. 
Агсійгиз, і,т. арктуръ, самая свѣт¬ 

лая звѣзда въ созвѣздіи малой медвѣ¬ 
дицы; пер., малая медвѣдица. 

1. агсіиз, а, ит, см. агіиз. 
2. Агсіиз, і, Г. см. Агсіоз. 
агейаіиз и агциаіиз, а, ит, дуго¬ 

образный, выгнутый въ дугу или 
снабженный сводомъ, сштиз. 
агейз, др. агцийз, йз, т. I) лукъ, 

а) для метанія стрѣлъ, агсііт іпіепсіегв 
(натянуть): агсиз Наешопіі, стрѣлецъ 
(какъ созвѣздіе).—Ь) радуга.—с) арка.— 
II) пер.: 1) всякій дугообразный изгибъ, 
дугообразная линія, кривизна, о дви¬ 
женіи змѣи, изгибѣ морского залива ф, 
гавани ф.—2) въ част., дуга круга; 
отс. ^иіп^ие агсиз, пять параллельныхъ 
круговъ земного шара, которые опредѣ¬ 
ляютъ границы поясовъ (|). 

агйёа, ае, Г. цапля, 
агдепз, епііз, РАф. горячій, I) соб.: 

Іарібез. — II) пер.: 1) ехіепз., а) о гла¬ 
захъ, сверкающій, искрометный, бле- 
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стящій. — Ь) о цвѣтѣ, блестящій (-(•). — 
с) о винѣ, крѣпкій (■(•). — 2) іпіепз., 
пламенный, горячій, аѵагіііа: агйепііа 
БІийіа, пламенное усердіе, жаръ (і*). — 
о лицахъ, сгорающихъ отъ страсти къ 
воинѣ, гнѣва, любви (■(■). 

агйёо. агзі, агент, ёге, горѣть, пы¬ 
лать, 1) соб.: агйеі і§піз, <1опшз. — 
II) пер.: 1) ехіепз., а) о глазахъ, го¬ 
рѣть, пылать, сверкать. — Ь) о цвѣтѣ, 
сверкать, блистать.— 2) іпіепз., горѣть, 
пылать, сгорать отъ чего, быть обуре- 
ваему, съ аЫ. саизае или безъ пего, 
a) въ отношеніи къ тѣлу и его частямъ: 
ройа^гае (ІоІогіЬиз, мучиться подагрой. — 
b) въ отношеніи къ аффектамъ, съ аЫ., 
йоіоге, сирійііаіе. — агйеге ай или іп 

с. асе. или съ іпГ., страстно желать 
чего. — о любящихъ, сгорать отъ любви, 
страстно любить, тк. аЦа или іп а^а 
упги одно аіфп. — с) въ отношеніи къ 
аффектамъ другихъ, быть предметомъ 
сильной страсти, іпѵйіа, быть жестоко 
ненавидимымъ. — й) о заговорѣ, войнѣ 
и т. п., ^иит агйегеі соп^игайо, возго¬ 
рѣлся: ОаШат агйеге, находится въ 
волненіи. 

агйезео, агзі, ёге, загораться, воспла* 
меняться, I) соб.: агзіі агшніо (|). — 
II) пер.: 1) ехіепз., Штіпеіз ідпіЬиз аг- 
ёезсипі ипйае,сверкаютъ (у).—2)іпіепз., 
о страстномъ возбужденіи возгораться, 
воспламеняться, воспылать, іиепйо (отъ 
созерцанія): сае(іѳ (|): іп ігаз, воспла¬ 
мениться гнѣвомъ. 

агйбг, бгіз, т.' сильный жаръ, зной, 
I) соб.: 80ІІ5.—И) пер.: 1) ехіепз., а) свер¬ 
каніе, огонь, пылъ, осиіогит. — Ъ) 
блескъ, сіяніе, зіеііагит. — 2) іпіепз., 
а) пылъ, горячее желаніе, сильная 
страсть, воодушевленіе, агйог Ше те 
игдеі, мучительное безпокойство. — съ 
§еп. зиЩ., сорійііаііит, апіті, агто- 
гит, ЬеШ. — съ деп. дегипй., ейепйі, 
нестерпимый голодъ (*(*).— съ ай. с. асе. 
тѳпііз ай діогіат. — Ь) въ част., жаръ 
любви, пламенная любовь (*(*), съ §еп. 
оЩ., ѵігдіпіз (къ д.). — теіоп., предметъ 
страстной любви, возлюбленная. 

агййпз, а, пш, крутой, 1) соб.: а) о 
мѣстѣ (прот. ріапиз, ргопиз), соіііз: 
соШз айііи агйииз.—зиЬзі., аг<1ишп, і, п. 
крутое мѣсто, крутая возвышенность, 
рег агйишп йисипіиг; ріиг., агйиа іег- 
гагит еі сатрі (*(*). — Ь) (поэт.) о дру¬ 
гихъ предм., высоко поднимающійся, 
высокій, сейпіз (і*): зезѳ агйииз іпіегі 
(Тигпиз), съ высоко поднятой головой 
XI*).—II) пер., весьма трудный, весьма за¬ 

труднительный, неодолимый, гез агйиае 
ас йіШсіІез. — агйиит езі или ѵійеіиг 
съ іпГ. или съ зир. 2. — зиЬзі., агйиит, 
і, п. чрезмѣрная трудность, піі тогіа- 
ІіЬиз агйиі езі, нѣтъ ничего недостижи¬ 
маго для людей (*(*). 

агёа, ае, $. площадь, I) соб.: А) вооб.: 
сатрі (*(*). — В) въ част.: 1) свободное 
мѣсто у храмовъ и дворцовъ, Сарііоііі. — 
и вооб. мѣсто для игры, гимнастическихъ 
упражненій и гуляній молодежи.—2) мѣ¬ 
сто для постройки дома, основаніе. — 
3) дворъ, раіта іп агеа епаіа. — 4) токъ 
(на открытомъ мѣстѣ въ полѣ). — 5) ри¬ 
сталище въ циркѣ, отс. въ карт.: по¬ 
прище, поле: еі раіѳі іп сигаз агеа Іаіа 
теаз, для моихъ заботъ открывается ши¬ 
рокое поле (1*). 

агёпа (Ь агёпа), ае, Г. песокъ, 1) соб.: 
сипнйиз агепае (1*): підга, илъ (*(*). — 
ріиг., пески, агепае тиііаѳ. — II) те¬ 
іоп., А) вооб., песчаиое мѣсто, пески, 
агепат аіщиат аиі раіийез етеге. — 
В) въ част.: 1) ріиг. агепае, пески = 
песчаная степь. — 2) песчаный мор¬ 
ской берегъ (*)*). — 3) площадь (усыпан¬ 
ная пескомъ), арена въ амфитеатрѣ; 
въ связи тк. бой въ амфитеатрѣ, 

агёпагіа, ае, і. песочная яма. 
агёпбзиз, а, иш, песчаиый, адег. — 

пеиіг. зиЬзі., Ішті агепозит, песчаный 
грунтъ, песчаная почва. 

агепз, епііз, РАй). сухой, высохшій, 
I) вооб.: гіѵиз (*(*). — И) въ част., пере¬ 
сохшій (отъ жажды), запекшійся, Гаих 
(*(*), и теіоп., зіііз, нестерпимая жажда. 
агёо, гйі, ёге, быть сухимъ, I) вооб.: 

агеі адег, ЬегЬа (*)*). —И) въ част., быть 
высохшимъ, отъ жажды томиться, об. 
съ аЫ. зііі (жаждой), 
агезсо, агйі, сёге, сохнуть, 
аг&епіагіа, ае, і. см. аг^епіагіиз. 
аг&епіагіпз, а, иш, I) ай].: А) сере¬ 

бряный. — В) въ част., къ деньгамъ от¬ 
носящійся, денежный, іаЬетаѳ, мѣняль¬ 
ныя лавки. — II) зиЬзі.: А) агдегіі&гіиз, 
В, т. мѣняло, банкиръ.— В) агдепіагіа, 
аѳ, і. 1) серебряный рудникъ. — 2) мѣ¬ 
няльная лавка, банкирская контора. — 
3) занятіе денежными дѣлами, агдепіа- 
гіат іасегѳ, производить денежные обо¬ 
роты. 

* аг^епіаіиз, а, иш, посеребренный, 
тііііез, съ высеребренными щитами. 
аг&епіёиз, а, иш, серебряный, I) соб.: 

а) серебряный, адиііа: йепагіиз агдеп- 
іеиз и одно аг^епіеиз, серебряный де¬ 
нарій. — Ь) украшенный серебромъ, 
зеепа: Затпііішп асіез, съ высеребрен- 
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ныне щитами. — с) серебряный = сере¬ 
бристый. — П) поэт, пер., принадлежа¬ 
щій серебряному вѣку, ргоіез (Ю. 

аг&еніот, і, и. серебро, 1) вооб., 
Іасіиш, серебряное издѣліе, серебряная 
посуда (прот. іпіесішп): зі&паіит, 
чеканное серебро, серебряныя деньги. — 
2) въ част., а) серебряное издѣліе, се¬ 
ребряная посуда; отс. аг$$. ай ѵезсеп- 
йшп іасіит, серео. столовая посуда.— 
Ъ) серебряныя деньги и вооб. деньги, 
агдепішп сгесіііит зоіѵеге. 

аг&езіёз, ае, т. юго-западный вѣтеръ. 
аг&іііа, ае, і. бѣл'ая глина, горшечная 

глина. 
аг^йшспіаііо, бніз, Г. приведеніе до¬ 

казательствъ, доказываніе, аргумента¬ 
ція. 

аг&шпепіог, аіив ант, агі, I) іпіг. 
приводить доказательства, разсуждать, 
абзоі. или съ йе с. аЫ., или съ допод. 
преді. — II) 1г. приводить что въ дока¬ 
зательство. 

аг&шпепішп, і, п. I) предметъ пись¬ 
меннаго или художественнаго изображе¬ 
нія, предиетъ, сюжетъ, содержаніе, а) 
письма, ерізіоіаѳ. — прегн., опредѣлен¬ 
ное, дѣйствительное содержаніе, ерізіоіа 
зіпе аг^итепіо ві зепіепііа. — пер., со¬ 
держаніе, поп зіпе агдитепіо (не безъ 
нѣкотораго подобія правды) таіейісеге: 
Ьаес Іоіа іаЪеІІа... диат езі зіпе аг&и- 
тѳпіо, безъ смысла.1— Ъ) сюжетъ, Фа¬ 
була эпич. или драм, произведенія, аг§и- 
тепіо іаѣиіат зегеге. — прегн., произве¬ 
деніе, піеса, аг^итепіі ехііиз. — карт., 
комедія, сцена (происшествіе, разсчитан¬ 
ное на обманъ),аисіог аг&шпепіі: посіиг- 
лшт Ьос аг^итепіит> картина, предста¬ 
вляющая ночь. — с) о сюжетѣ образо¬ 
вательныхъ искусствъ, еЬогѳ сіііідепііз- 
зіте регіесіа агдитепіа, барельефъ. — 
П) фактическое доказательство, тиіііз 
аг&итепііз йсоз еззе йоссго: аг^итепіо 
еззе, служить доказательствомъ. 
аг^йо, йі, йіит, йіійгиз, ёге, ясно 

показывать, I) вооб., явственно показы¬ 
вать, неопровержимо доказывать, утвер¬ 
ждать, съ (асе. с.) іпГ. — отс. пер. об¬ 
наруживать, обличать, ііе^спегез апітоз 
(1*); разз. обличаться, депиз агдиііпг 
ѵиііи (*(•). — И) въ част : обличать, изоб¬ 
личать, А) ложность, т.-ѳ. доказывать 
ложность, педозволительность, ошибоч¬ 
ность, неосновательность чего, Іе^ез, или 
съ асе. с. іпГ. — В) виновность, а) обви¬ 
нять (съ приведеніемъ доказательствъ), 
уличать кого, зегѵоз: диі аг^иипіиг, ули¬ 
чаемые: диі аг^иппі, обвинители. — съ 

обозначеніемъ обвиненія или преступле¬ 
нія въ дѳп., іапіі іасіпогіз, гѳі сарііаііз.— 
аЫ., Ьос егітіпѳ. — <іѳ с. аЫ., йе егі- 
таіпѳ. — въ асе. с. іп&, согпіріат а ге$ѳ 
сарегѳ Сутеп поіпіззе аг^иеЬаі; въ разз., 
Иозсіиз аг^иоЬаіиг оссійіззѳ раігет.— 
Ь) стараться представить что заслужи¬ 
вающимъ наказанія, порицать, осуждать, 
сиірат. 
аг&йіё, айт. остроумно, замысловато, 

тонко. 
аг&йіі&е, агат, Г. рѣдко позд. агди- 

ііа, ае, і. остроуміе, острота рѣчи, тон¬ 
кость, острота изложенія. — въ дур. см., 
хитросплетеніе, мудрствованіе. 
аг&іИоз, а, нт, РАсЦ. выразительный, 

тѣлесно и умств., I) тѣлесно, а) выра¬ 
зительный, полный жизнж, осиіі. — Ь) 
звонкій, звучный, жужжащій, шумящій, 
чирикающій, петиз, оглашаемая пасту¬ 
шескими пѣснями (■(■): іопіт, шумная 
площадь: зегга, визжащая пила (*(*).— о 
музыкантахъ и поэтахъ, пѣвучій, музы¬ 
кальный, гармоничный (*(*).— II) умств.: 
a) важный, многозначительный, ехіа.— 
b) мѣткій, остроумный, тонкій, асшпеп 
Зийісіз (*(*). — въ дур. см., хмтрый, ко¬ 
варный, йоіог, притворная (*(*). — о ли¬ 
цахъ, тегеігіх (+). 

аг$$тазріз, рійіз, с. имѣющій серебря¬ 
ный щитъ. 

агійиз, а, нт, сухой, I) соб.: а) вооб. 
(прот Ьшпійаз, иѵійиз, ІЦиісІиз): Гоііа.— 
поэт.,, іга^ог, трескъ. — зиЬзі., агійит, 
і, п. суша, сухое мѣсто, ех агійо, іп 
агійит. — Ъ) сухой, изнурительный, 
апѣеіііаз, іеѣгіз: ѵіаіог, томящійся жаж¬ 
дой (*(•). — с) недождевой, пиЬііа (*(*). — 
й) худой, худощавый, паіез (і). — П) 
пер.: скудный, бѣдный, ѵісіиз. 
агіёз, ёііз, т. баранъ; пер.: а) овенъ, 

созвѣздіе въ зодіакѣ.—Ъ) таранъ, стѣно¬ 
ломъ (горизонтально привѣшенное брев¬ 
но, снабженное желѣзной бараньей го¬ 
ловой для разрушенія стѣны), зиЫісао 
рго агіеіе зи^есіаѳ, точно волнорѣэы. 

агіёіо, аѵі, аіиш, аге, бодать, подобно 
барану, I) соб., о барапѣ, согпіЬиз іп 
аЦт агіеіагѳ (1*).— И) пер., сильно 
толкать, о конницѣ, итти приступомъ, 
іп рогіаз (*(*). 

агізіа, ае, і. ость волоса; темп, 
волосъ.. 

агШ..., см. Ьагіоі... 
агта, бпіт, п. орудіе, I) вооб.=сна¬ 

рядъ, приборъ, агта едиезігіа, сѣдель¬ 
ная сбруя; тк. снасти (паруса, весла, 
руль) корабля (і*); отс. крылья (какъ 
весла въ воздухѣ +). — агта сегеаііа. 
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хозяйственные снаряды (снаряды для 
молотья и печенія хлѣба), кухонная по- 
суда (|). — тк. о землѣдельческихъ ору¬ 
діяхъ. — объ орудіяхъ строительныхъ, 
шаіегіез, саіх, саетепіа, агта. — П) 
прегн., военный снарядъ, 1) весь воен¬ 
ный снарядъ, военныя матеріалы, воору¬ 
женіе, агтіз еі сазігіз іепіаіа гез езі: 
особ, въ соединеніи агта ѵігЦие, ѵігі 
агтадие и т. п. — 2) оружіе воина, 
особ, оборонительное, доснѣхи, а) соб.: 
агта сареге, агта зитеге рго аііуо или 
айѵегзиз акрп: іп агтіз еззе, быть подъ 
оружіемъ: ай агта I къ оружію I — агтіз 
или ѵі, еі агтіз, силой оружія. — ѣ) те- 
іоп.: а) боевыя силы, военное могуще¬ 
ство, агта ѵаіиегипі. — р) война, 
агта сіѵіііа, междоусобная война: СаШ 
іпіег іеггит еі агта паіі: агта геіегге 
(возобновить •)•): агта ѵігипщие сапо, 
военные подвиги мужа (Ѣ). — тк. битва, 
сраженіе, іп агта Іегог (і).— у) = во¬ 
оруженные, солдаты, войско, Іеѵіа, 
аихіііагіа (|).— отс. 6) воюющая сто¬ 
рона, пеиіга агта зедиі или пиііа агта 
тоѵеге, оставаться нейтральнымъ (*)•).— 
с) карт., оружіе, средства обороны, за¬ 
щиты, агта зепесіиііз: атісо агта йе- 
йіі (+).—3) щитъ, какъ главное оборо¬ 
нительное оружіе, ос. пѣшихъ, Яиііапііа 
агта: іп агта зе со11і§еге, прикрываться 
щитомъ (*)*). 

агташеніа, бгпт, п. корабельныя сна¬ 
сти, апп. іпзігисіа, вполнѣ готовый та¬ 
келажъ. 

агтатепіагУит, Кі, п. арсепалъ. 
агтагіит, Уі, п. шкапъ. 
агтаійга, ае, і. I) вооруженіе, какъ 

родъ оружія, ІМитійае Іеѵіз агтаіигаѳ.— 
П) теіоп., родъ войска— вооруженные 
солдаты, агтаійга Іеѵіз. 

1. агтаіпз, а, ит, РАф. вооружен¬ 
ный, снаряженный, I) соб., прот. іпег- 
пшз, іпегтіз; отс. агтаіиз іо^аіиздие, 
на войнѣ и въ мирное время.— II) пер.: 
рагаіі, агтаіі апітіз еззе йеЪептз. 

2. агтаійз, й, т. вооруженіе, сна¬ 
ряженіе ; теіоп. = вооруженные, воины. 

’агтепіаііз, е, къ стаду рабочаго 
скота относящійся, сдиа, пасущаяся (|). 

агтепіагУиз, Уі, т. пастухъ рабочаго 
скота. 
агшепінт, і, п. рабочій скотъ, стадо 

рабочаго скота, ос. быки, лошади. 
агтУіёг, Гёга, Гёгит, носящій оружіе, 

вооруженный, воинственный (-{*). 
агтУ^ёг, &ёга, зёгот, носящій ору¬ 

жіе, только зиЬзі., а) агті§ёг, §ёгі, т. 
оруженосецъ. — пер., агт. Іоѵіз, объ 

орлѣ (*)*). — агт* Саііііпаѳ, оружено- 
сепъ = пособникъ, клевретъ. — Ь) агті- 
§ега, ае, I. оруженосица (і). 
агтіііа, ае, I. запястье, браслетъ. 
агтУрбіепз, епііз, сильный оружіемъ*, 

воинственный (*)*). 
агшУзбпиз, а, ит, звенящій оружі¬ 

емъ (і). 
агто, аѵі, аіит, аге, снаряжать, 

I) вооб., какъ матрос. і. і., оснащать,, 
паѵез. — II) прегн., 1) вооб. вооружать,, 
дѣлать способнымъ къ борьбѣ, аЦт: 
тигоз ^горидпасиііз: игѣз агтаіа (укрѣ¬ 
пленный) тигіз. — 2) вооружать, сна¬ 
бжать мечомъ платами или вообще смерто¬ 
носнымъ оружіемъ, а) соб.: тііііез: зег- 
ѵит іп или сопіга йотіпит: едиитѣеИо 
(на в. +). — ѣ) пер., точно оружіемъ во¬ 
оружать, тиііііийіпет аисіогііаіе риЫісй. 
агт из, і, т. плечная лопатка и вооб. 

верхняя часть руки, плечо} у живот¬ 
ныхъ = передняя лонатка (прот. зийгадо,. 
задняя лопатка). 

аго, аѵі, аіит, аге, пахать, I) соб% 
а) о земледѣльцахъ и быкахъ, а§гшп.— 
ѣ) о землевладѣльцахъ, ос. арендаторахъ 
казенныхъ угодій, обрабатывать, воздѣ¬ 
лывать, Еаіегпі тіііе іипйі ,)‘и§ега (|); и 
вооб., суиае Ьотіпез агапі, обработыва- 
ніѳ вемли, земледѣліе. — аЬзоІ. зани¬ 
маться земледѣліемъ, яиі агапі іп Зісіііа, 
арендаторы казенныхъ угодій. — прегн., 
добывать хлѣбопашествомъ, дикцій агаіг 
ітрі§ег Ариіиз. — II) поэт, пер., бороз¬ 
дить, проводить борозды: аісі согриз 
(о морщинахъ *(•): (шагі$) аедиог, пла¬ 
вать по іс ф. 

а^иаіиз см. агсиаіиз. 
агдиУіёпепз, см. агсііепепз. 
а^ииз, см. агсиз. 
’аггесіиз, а, ит, РА<у. крутой, 
аггёро, герзі, геріит, ёге, подползать,, 

подкрадываться, соб. и пер., съ ай с. 
асе. или съ йаі. 
аггійёо, гізі, гізиш, ёге, смѣяться при 

чемъ-н., I) смѣяться заодно съ кѣмъ, 
аѣзоі. или съ йаі. регз. — II) смѣяться, 
улыбаться, 1) соб.: а) аѣзоі. или съ йаі. 
регз. — Р) съ общимъ асе. геі = осмѣи¬ 
вать что. — 2) пер. нравиться (прот. аісі 
(іізріісеге), съ йаі. регз. 
аггУ^о, гехі, гесіит, ёге, приподни¬ 

мать, поднимать, 1) соб.: агг. сотаз 
(о львахъ): агг. аигез, навострить уши, 
прислушиваться: аггесіае Ьоггогѳ сотае, 
ставшіе дыбомъ (і): іп сіідііоз аггесіиз, 
поднявшись на пальцы (*(•).—II) пер.: 
а) умственно возбуждать, апітоз, ста¬ 
новиться внимательнымъ (|). — ѣ) нрав- 
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«ствѳнно возбуждать къ чему, ободрять, 
а^т иди аіф апітиш: аЦт ай аЦй. 

аггіріо, гірйі, геріит, ёге, хватать, 
I) вооб., быстро, поспѣшно брать, схва¬ 
тывать, 1) соб.: а) вооб.: аппа, аЦт 
тпапи. — Ъ) въ торопяхъ схватывать, 
набирать, едшип, іатіііат.—с) поспѣш¬ 
но собирать, въ торопяхъ стягивать къ 
чзебѣ, соЬогіез. — б) о мѣстѣ, поспѣшно 
'Занимать или стараться запять мѣсто, 
Іосит (!): іеггат ѵѳііз, поспѣшно плыть 
къ сушѣ (!). — 2) пер.: а) вооб. быстро, 
поспѣшно пользоваться чѣмъ, ргітат 
чріатциѳ оссазіопет гесирегапбі еа диае 
еіс. — таіебісіит ех ігіѵіо. — Ь) ум¬ 
ственно : а) быстро постигать, понимать, 
усвоивать, сеіегііег гез іппшпегаЬіІез: 
Іедет ех паіига ірза. — р) усердно при¬ 
ниматься за что, ревностно набрасы¬ 
ваться на что, зішіішп Ііііегагит. — 
II) насильно схватывать, 1) соб.: а)вооб., 
о лидахъ; о болѣзни, скорби, снѣ гс, 
схватывать, охватывать, аЦт.—Ъ) схва¬ 
тывать, арестовывать, аЦт. — с) та¬ 
щить въ судъ, обвинять съ жаромъ, 
акіга. — <1) съ оружіемъ въ рѣкахъ на¬ 
падать, бросаться, сазіга (!).-- 2) пер.: 
а) нападать, порицать, аідт (*(*), 1шт- 
гіаш (!). — Ь) что-н. несправедливо при- 
своивать себѣ, зіЬі ітрегіит. 

аггбйо, гбзі, гозит, ёге, обгрызать, 
аггбдапз, ап!із,РА(у. надменный, дерз¬ 

кій, о лидахъ и неодуш. 
аггбдапіёг, агіѵ. надменно, дерзко, 
аггбдапііа, ае, і. неумѣстное притя¬ 

заніе = надменность, гордость. 
аггодо, аті, аіит, аге, I) присвоивать, 

а) зіЬі аідсі, присвоивать, приписывать се¬ 
бѣ что-н. — Ь) (поэт.) аісі аЦб, доставить 
кому что (прот. аЪгодо). — II) государ. 
і. і., съ согласія народа назначать кромѣ 
одного должностного лида другое, ипісо 

-сопзиіі... бісіаіогет. 
агз, агііз, Г. искусство, I) въ узкомъ 

смыслѣ, А) соб., искусство, ремесло, 
наука, агіез іпдепиае или ІіЬегаіез, бла¬ 
городныя, изящныя искусства (прот. агіез 

-зопійаѳ, ремесла): агіез оріітае, сло¬ 
весныя науки:' агіез игЬапаѳ, законо¬ 
вѣдѣніе и краснорѣчіе. — В) теіоп.: 
1) правила искусства и наукъ, теорія 
(прот. іасиііаз, практика), агз еі ргае- 
серіа, теорія и правила. — учебникъ 
ораторскаго искусства, риторика. — 
2) искусство на практикѣ = ловкость, 
опытность, агіо ІаЬогаіае ѵезіез: ріаи- 
виз іипс агіе сагеЪаі, было неподдѣльно, 
искренно (!).— 3) ріиг. агіез = произве¬ 
денія искусства. — И) пер.: 1) вслѣд¬ 

ствіе вліянія ванятій на характеръ, хо¬ 
рошее или дурное качество, привычка, 
образъ дѣйствія, поступки, стремленія, 
добродѣтель, порокъ, Ьопаѳ или таіаѳ 
агіез: агіез Ьопаѳ таіаедиѳ, добродѣ¬ 
тельные поступки и пороки.—2) агіез = 
средства, способы, тіііе посѳшіі (!). — 
особ. (зіпд. и ріиг.) дурныя средства, 
хитрость, коварство. 

агіё, абѵ. узко, тѣсно, I) соб.: а) плот¬ 
но, крѣпко (прот. Іахе), іідпа агііиз іііі- 
даге. — Ь) тѣсно, сжато, часто (прот. 
Іаіе), зіагѳ: зідпа агііиз соИосаге. — 
II) пер.: а) крѣпко, боппіге. — Ь) скуд¬ 
но, агііиз арреііаге аЦш, произносить 
чье.-л. имя короче (!): шііііез агіе со- 
Іеге, давать скудное продовольствіе сол¬ 
датамъ.— аісі агіе пюбшп зіаіиеге, огра¬ 
ничить кого. 

агііейіпз, і, ш. суставъ, I) соб., 1) у 
живыхъ существъ, агіісиіиз, ^ио ^ип^і- 
іиг сарііі сегѵіх, шейный сгибъ. — ше- 
іоп. = членъ, особ, палецъ. — 2) въ ра¬ 
стеніяхъ 2С, колѣно, загтепіогшп. — 
И) пер.: 1) небольшая часть, члепъ рѣчи, 
агіісиіі тетЪ^ие. — 2) моментъ, рѣ¬ 
шительная минута, ірзо агіісиіо іеш- 
рогіз, въ рѣшительную минуту. 
агіІГех, Йсіз, с. I) аф,: а) асі. = ма¬ 

стерской, искусный, ловкій, съ деп. оЬ)., 
съ ай или іп с. асе.— пер., о кеодуш., 
шапиз. — Ь) разз. = искусно сдѣлан¬ 
ный, искусный, едииз, выѣзженный (■(*).— 
II) зиЬзі.: 1) художникъ, мастеръ, о 
ваятелѣ, актерѣ, ораторѣ, писателѣ. — 
пер., ловкій человѣкъ, мастеръ, іп атЬі- 
ііопе. — 2) Фабрикантъ, мастеръ, тво¬ 
рецъ, зіаіиае, литейщикъ статуи: беиз 
агШех типбі.—пер., вниовникъ, затѣй¬ 
щикъ^ отс. ирон., о агіійсет ргоЬит! 
эхъ, ты художникъ! 

агіШсІит, Іі, п. I) ремесло, промы¬ 
селъ, искусство, занятіе, орега аЦиѳ 
агіійсіа, ремесла и искусства. — И) тѳ- 
іоп.: А) зиіу., а) искусство, ловкость, 
знаніе, диЬегпаіогіз: зиштиш.—Ь) улов¬ 
ка, въ дурномъ смыслѣ, хитрость, лукав¬ 
ство, агіійсіо диобат еі зсіепііа орридпа- 
ііепіз.—В) произведеніе искусства, ху¬ 
дожественное произведеніе, Ьаес орега 
аЦие агіійсіа. 

агіо, аѵі, аіит, аге, суживать, пер., 
стѣснять, ограничивать, іп ргаетііз, іп 
ЬопогіЬиз отпіа агіаіа. 

1. агіиз, а, пт, узкій, тѣсный, I) соб.: 
a) въ противоположность слабому, сво¬ 
бодному, туго натянутый, тугой (прот. 
1ахиз),саіепа: іода, плотно сидящая (!).— 
b) въ противоположность широкому, узкій 
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(прот. Іаіиз), «) о мѣстѣ, агііог зііѵа, 
слишкомъ частый: ѵіа.— зиЪз!., агіиш, 
і. п. уэкое мѣсто, въ сраженіи тѣснота, 
давка, іп агіиш сотриізі, гагнанные въ 
увкоѳ мѣсто: ридпа т агіо. — о дру¬ 
гихъ предметахъ, густой, биткомъ наби¬ 
тый, пітіз агіа сопѵіѵіа. — И) вер., 
а) крѣпкій, глубокій, зотшіз. — Ъ) стѣ¬ 
сненный заботами, озабоченный, апі- 
пшз (*(•). — с) скудный, скромный, ни¬ 
чтожный, сотшеаіиз.—агііог реііііо, съ 
слишкомъ малой надеждой на успѣхъ. — 
зиЪз!., іп аііо еззе, быть въ стѣсненномъ 
положеніи: ропеге іп агіо, ограничивать 
(*)*). — сі) затруднительный, опасный, гез 
(положеніе). — зиѣзі., диит іп агіо гез 
еззеі, въ затруднительномъ положеніи. 

2. агійз, йз, т. суставъ, об. ріиг. = 
суставы съ ихъ членами, члены, отпі- 
ѣиз агіиѣиз сопігетізсо. 
агйіа, ае, Г. небольшой алтарь. 
* агппйШг, Гёга, і'ёгит, производящій 

тростникъ (*(•). 
агопйіпбоз, а, пт, тростниковый, ка- 

иышевый, тростникомъ поросшій, изъ 
тростника, зііѵа, тростникъ (*(•): сагтеп, 
пастушеская пѣсня. 

агипйо,йІніз, Г. тростникъ, камышъ.— 
шеіоп., удилище (отс. тойегаіог апт- 
йіпіз, удильщикъ (*}*); прутикъ, намазан¬ 
ный клеемъ для ловли птицъ (*(*); древко 
стрѣлы; поэт.тк. стрѣла; пастушья дудка; 
свирѣль, Флейта (*(*); бёрдо на ткацкомъ 
станкѣ (*і*); конекъ, на которомъ ѣздятъ 
дѣти. 

агизрех еіс... см. Ьагпзрех еіс. 
агѵіпа, ае, 1. жиръ, сало, 
агѵиз, а, ит, I) аф., для пашни назна¬ 

ченный, пахотный. — II) зиѣзі., агѵит, 
і, п., 1) пахотная земля, пашня, ргаіа 
еі агѵа. — шеіоп., раѣиіо ресогіз тадіз 
диаш агѵо зіийеге, заниматься земле- 
дѣліемъ. — 2) поэт, пер., поле, нива, 
тк. берегъ. — въ част., агѵа Керіипіа, 
море. 
агх, агсіз, Г. укрѣпленное возвышеніе, 

крѣпость, твердыня, I) соб.: А) въ узкомъ 
смыслѣ: агх Ьозііиш.—преим.(юго-запад.) 
возвышенность Капитолійской горы (те¬ 
перь возвышенность Арачели), ватѣмъ 
вся гора съ крѣпостью и Капитоліемъ.— 
тк. акрополь, вышгородъ греч. городовъ; 
и вооб. главная крѣпость, главный ба¬ 
стіонъ, главное сборное мѣсто для войскъ, 
сариі а^ие гедпі.—погов., агсеш іасеге 
е сіоаса, изъ мухи сдѣлать слона.— 
В) (поэт.) въ обширномъ смыслѣ, о не¬ 
бесной твердынѣ Юпитера, твердь, зшпта, 
зійегеа. — ріиг. о самомъ небѣ, агсез 

ідвеае. — о храмахъ, засгае: о горо¬ 
дахъ, Котапае, холмы Рима = Римъ: 
Ъеаіае, о Коринѳѣ. —о горныхъ высо¬ 
тахъ, вершина, агхРагпаззі; ріиг., зер- 
Іеш агсез, семь холмовъ Рима.— II) пер., 
А) твердыня = защита, убѣжище, о 
мѣстѣ, Ьаес игѣз агх ошпіиш депііит. — 
о лидахъ, ірзаш агсеш йпііітогит, Сат¬ 
рапов, айогіі.— В) = главное мѣсто, 
главный пунктъ, главное укрѣпленіе, 
агх еа (Капитолій) ішрегіі. — о лицахъ, 
сариі аЦие агх ЪеЩ. 
аз, аззіз, ш. цѣлое какъ единица, 

двѣнадцатая часть которой называлась 
ипсіа; отс. ех аззе Ьегез, наслѣдникъ все¬ 
го имущества.—въ час г.: а) какъ монета, 
ассъ, первонач. фунтъ (аз ІіЪгаІіз), впо¬ 
слѣдствіи , съ 479 г. отъ основ. Рима, дове¬ 
денъ былъ до Ѵал фунта; во время Цице¬ 
рона ок. 2 коп.;отс. ай.аззеш, до послѣд¬ 
ней копѣйки •—Ь) какъ вѣсъ, фунтъ (і*). 
азсенйо (ай-зсенйо), всепйі, зсепзнпц 

ёге, всходить, взлѣзать, подниматься 
(прот. йезсепйеге), I) іпіг., 1) соб.: іііис 
(*)*): іп е^иит: іп сопііопет (на каѳедру): 
ай ^идит: БеІрЬоз (въ Д.). — 2) пер., 
подниматься, возвышаться, особ, до 
болѣе высокой ступени (им. почестей), 
дгайаііш или рег дгайиз: іп Іапіиш Ьопо- 
геш, ай Ьопогез (достигать). — П) 1г., 
1) соб.: шигиш, едииш: зі топз егаі 
азсепйепйиз. — 2) пер., подниматься, 
возвышаться, зишшиш Іосиш сіѵііаііз. 

азсеннйз, йз, ш. восхожденіе, I) соб» 
и пер.: 1) соб.: аідш азсепзи ргоЫЬегѳ, 
не пускать кого взойти: азсепзиш йагѳ, 
дать возможность взойти на верхъ; ріиг., 
зсаііз азсепзизіепіаге, пытаться взойти,— 

2) пер., восхожденіе = достиженіе чего, 
ргішиз ай Ьопогіз дгайшп. — И) шеіоп., 
подъемъ, покатость, скатъ, (какъ мѣсто, 
по которому взлѣзаютъ), аііо азсепзи 
Аейиоз тііііі: Іапіо соШз азсепзи, въ 
виду столь крутого ската холма; въ карт., 
іп ѵігіиіе шиііі азсепзиз (степени). 
азсіо, !ѵі, іге, сознательно принимать» 
азсізсо (айзсізсо), іѵі, Пит, ёге, при¬ 

нимать, I) соб.: аЦш: аЦш ай іюс 
зсеіегіз Гоейиз: аЦш іп пишегиш сіѵіиш 
и іп сіѵііаіеш.— съ двумя винит., аЦш 
раігопиш, аЦш сіѵеш.—П) пер.: А) вооб., 
принимать, заимствовать, засга а Огае- 
сіз азсііа еі ассеріа. — В) въ част.: 
1) одобряя принимать = одобрять, при¬ 
нимать, Іедез. — 2) (съ или безъ) зіЬі, 
дѣлать пріітязапіе на что, приписывать 
себѣ, ішрегіиш. — отс. азсііиз, а, ига^. 
заимствованный, чужой, Іероз (прот» 
па!іѵ»§ Іероз). 
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азсгіЬо (ай-зспЬо), зсгірзі,8сгір1ит, 
ёге, приписывать, письменно приба¬ 
влять, присовокуплять, А) соб.: вооб.: 
азсг. МАСЖ): пошеп зишп етрііопі: 
аЦ<і іп еапсіет Іедет.—Ъ) письменнымъ 
объявленіемъ опредѣлять, назначать, 
аісі іиіогет.—с) вносить въ списокъ, 
особ, а) гражданина, аіят іп сіѵііаіет 
иди сіѵііаіі.—/?) новаго поселенца, 
поѵоз соіопоз: соіопоз Уепизіат (въ 
В.).—В) пер.: а) причислять, присое¬ 
динять, включать, аЦт абіиит пите- 
гит (къ числу твоихъ): іпЧаІет пит егшп: 
аіф зепіепііат зиае.—разз., иііпат едо 
іегііиз уоЬіз атісиз абзсгіѣегег! — 
Ъ) приписывать, аісі іпсотто(1ит. 

♦азсгірііо, бпіз, і. приписаны ,сопсг. = 
приписка. 
азсгірі&г, бгіз, т. приписывающій свое 

имя въ внакъ признанія чего, подписы¬ 
вающійся подъ чѣмъ, Іе&із а^гагіае. 

*азе11а, ае, Г. маленькая ослица ф. 
азеііиз, і, т. осленокъ, 
азііиз, і, т. ослѣпень, оводъ, 
азіпиз, і, т. оселъ (и какъ руга¬ 

тельное слово). _ 
азбіиз, і ш. соб. тотъ, кого нельзя 

спасти; пер , безпутникъ, 
азраг^о, іпіз, Г. см. 2. азрегдо. 
*азрес1аЬШз, е, видимый, 
азресіо, аѵі, аіит, аге, смотрѣть, 

на кого или что, аЦт, а^іі.— о мѣст¬ 
ности, имѣть открытый видъ на что= 
находиться, быть напротивъ, а(1уегзаз 
безирег агсез ф. 

азресійз, йз, ш. I) асііѵ. = взглядъ, 
взоръ, А) соб.: 1)вооб.:Ьотіпит азрес¬ 
іит ѵііаге.— 2) въ част., видъ, иногда 
тк. кругъ зрѣнія,горизонтъ, огѣез, диі 
азресіит позігит сіейшипі.—В) теіоп., 
способность зрѣнія, зрѣніе, зиЪ 
азресіит сасіеге, виднѣться, быть вид¬ 
нымъ: атіііеге азресіит, ослѣпнуть.— 
II) разз., а) появленіе, видъ, азресіи 
зіаіиае: азресіи іио. — р) внѣшній видъ, 
Ьоггісііоге зипі іп ри^па азресіи. 

азрёг, а, шп, шероховатый (прот. 
Іёѵіз, Іепіз, I) соб.: 1) на ощупь, не¬ 
ровный, бугристый (прот. Іеѵіз), Юса, 
Іосі.—росиіа азрега, зідпіз, съ выпук¬ 
лыми украшеніями (*{*): таге, взволно¬ 
ванное; тк. жесткій, колючій, зепіез 
ф. —2) на вкусъ и обоняніе, кислый, 
ѣдкій.— 3) для уха, грубый (прот. 
Іепіз), ѵох. — II) пер.: 1) о живыхъ су¬ 
ществахъ и ихъ отношеніяхъ къ другимъ, 
грубый, упрямый, непокорный, ‘непо¬ 
кладистый, Іюню: РЬоІоё, недоступная 
ф: азреггіші а<1 сопбісіопет расіз, су¬ 

рово отвергающіе условія мира: шопііо- 
гіѣиз азрег ф. — суровый, строгій, 
угрюмый во взглядѣ на жизнь и въ об¬ 
разѣ жизни, Саіо азрегі апіті Гиіі.— о 
внѣшней гр убости нравовъ, закаленности, 
безчувственности, грубый, закаленный, 
(СагіЬадо) зішіііз ареггіта Ьеііі.—о жи¬ 
вотныхъ, дикій, свирѣпый, апдиіз аз¬ 
рег зііі ф.—2) объ обстоятельствахъ, 
тягостный, тяжкій, трудный, щекот¬ 
ливый, тернистый, горькій, гез (зіпд. 
и ріиг.): Гаіаф:зрез тиііо азрегіог.— 
въ части, о войнѣ и сраженіи, суровый, 
ожесточенный,ѣеііит: ридпа ф.— объ 
отношеніяхъ, затруднительный, опас¬ 
ный, гез, іетрога; зиЪзі., азрега, огит, 
п. затруднительное положеніе,затрудне¬ 
нія, непріятности.—о постановленіяхъ 
н законахъ, суровый, строгій, зепіеп- 
ііа. — 3) о рѣчи, рѣзкій, язвительный, 
оскорбительный, ѵегЬа ф. 
азрёгё, а(іѵ. грубо, сурово, строго, 

ариі аЦт Іоциі: адеге, принимать су¬ 
ровыя мѣры: о рѣчи, рѣзко, язвительно, 
оскорбительно, зсгіЪеге сіе аф, іп аіят. 

1. азрег^о (ай-зрег^о), зрегзі, зрег- 
8шп, ёге, I) брызгать, прыскать что на 
что, а) брызгать, подливать во что, на 
что, еиііат Ъиіѣо: ѵігпз ресогі, отравлять 
ф.— пер., Іаѣесиіат аісі, осрамить, 
опозорить кого.—ѣ) подсыпать, зарогез 
(ароматическія травы) Ьис.—пер., при¬ 
бавить, особ, малость, заіез огаііОБІ: 
аісі зехіиіат, отказать (по завѣщанію'; 
аісі тоіезііат, причинять. — II) опры¬ 
скивать, забрызгивать,а) обрызгивать, 
агат запдиіпе, обагрять.—пер.,марать, 
позорить, зріепсіогет ѵііае тасиІізгаЦт 
зизрісіопе, навлечь подозрѣніе. — ѣ) об¬ 
сыпать; пер., сапіз (сѣдыми волосами) 
азрег^ііиг аеіаз ф. 

2. азрег^о, іпіз, і. прысканіе, опры¬ 
скиваніе, а^иагит. — теіоп., саебіз, 
набрызганная кровь (!). 

азрёгііаз, аііз, і. шероховатость, I) 
соб.: неровность мѣста, ѵіагит, неров¬ 
ныя дороги.—II) пер.: 1) о людяхъ, ихъ 
характерѣ, обращеніи, грубость, суро¬ 
вость, строгость, невѣжливость въ 
обращеніи, паіигае:аѵипси!і.—2) о нео¬ 
душ., суровость, дикость, ітідогит, же¬ 
стокій холодъ: Ьеііі. — трудность, за¬ 
труднительныя обстоятельства, іп еа 
іапіа азрегііаіе. — язвительность, 
оскорбительность рѣчи, сопіепііопіз. 
аврегпог (аб-зрегпог), аіиз зиш, агі, 

I) соб., отвращать, отклонять, аіф Іиго- 
гего а зиіз агіз. — И) прегн., пренебре¬ 
гать, отвергать, отвергать съ преиебре- 
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женіеиъ (прот. арреііеге), Ьотіпет: 
ѵігіиіет: іаіет сопбіііопет. 
азрёго, аѵі, Шиш, аге, дѣлать шерохо¬ 

ватымъ, неровнымъ, ипбаз, подымать (*(*). 
азрісіо (аб-зрісіо), зрехі, зресіит, 

ёге, 1) смотрѣть, глядѣть, взглядывать 
на что или кого, А) соб.: 1)вооб.: а) о 
лицахъ, ірзит: іигііт похшитциат іп- 
іег зе: Іисет (дневной свѣтъ = жить). — 
Ь) о мѣстѣ быть обращеннымъ куда, 
Осёапшп (і*).—2) прегн., а) осматривать, 
разсматривать, присматриваться, зіішп 
отпет ге^іопіз: поп азрісіез, иѣі геіі- 
диегіз АпсЫзеп? (|). — Ъ) смотрѣть на 
кого съ почтеніемъ, удивленіемъ, довѣ¬ 
ріемъ^ уважать, ешп та§із.— с) смѣло 
смотрѣть кому въ лицо, не боясь глядѣть 
на кого, аідт іп асіе.— В) пер.: 1) вооб., 
духовными глазами смотрѣть = прини¬ 
мать въ соображеніе, взвѣшивать, азрісе, 
зі диіб еіс. (і*).— 2) въ част.: а) при¬ 
нимать въ уваженіе, обращать внима¬ 
ніе, принять въ соображеніе, азрісе поз 
(*)*). — Ь) изслѣдовать, разедѣдывать, гез 
зосіогшп.—П) іпсЬоаііѵ., увидѣть, аідт: 
Ьапс зиаѵіззітат Іисет (= родиться), 

азріго (аб-зріго), аѵі, аіит, аге, 
1) іпіг.: А) дуть, вѣять, 1) соб.: о 
легкихъ (выдыхать воздухъ), вѣтрѣ (іп 
посіет, къ ночи), флейтѣ (вторить •(•).— 
2) пер., благопріятствовать, помогать, 
азрігаѵіі пето еогшп, диі еіс., не по¬ 
шевельнулся ни одинъ изъ тѣхъ кото¬ 
рые іс: азрігаі ргіто ібгіипа ІаЬогі (у). — 
В) прегн., стараться приблизиться къ 
кому, чему, стараться достичь чего, іп 
сигіат: аб ресипіат аіф, вмѣшиваться 
въ чьи-н. денежныя дѣла: едиіз АсЫШз 
(|). — пер.: а<і еат Іаибет азрігаге поп 
роззе. — II) іг. придувать, навѣвать, 
ѵепіоз еипіі, посылать (і*). — пер., вды¬ 
хать, внушать, (Ііѵіпит атогет біеііз (*)*;. 

азріз, рібіз, I. ехидна, ядовитая змѣя. 
азрогШІо, бпіз, I. увезеніе, увозъ, 
азрогіо, (аѣз-рогіо), аѵі, аіит, аге, 

увозить (на телѣгѣ, кораблѣ), зиа ошпіа 
ТЬгоезгепа (въ Тр.). 
азргёіит, і, п. шероховатое иѣсто, 

каменистое мѣсто. 
аззёсіа и аззёсйіа, ае, т. провожа¬ 

тый, особ., отправляющихся въ свою 
провинцію претора, легата к, об. въ дур¬ 
номъ смыслѣ = прихвостень. 

* аззесіаііо, бпіз, I. неотступное со¬ 
провожденіе искателя должности. 

аззесіаібг, бгія, т. постоянный про¬ 
вожатый, вѣрный спутпикъ,сторонникъ. 

аззесіог, аіиз зиш, агі, сопровождать 
кого (о друзьяхъ, кліентахъ *с). 

аззёсйіа, см. аззесіа. 
аззепзіо, бпіз, I. согласіе, одобреніе 

(тк. въ ріиг.). 
аззепзйз, йз, т. согласіе, одобреніе. — 

поэт, пер., отголосокъ, эхо, согашіт, 
петогит. 

аззепіаііо, бпіз, Г. согласіе, одобре¬ 
ніе, въ дурномъ смыслѣ, лесть, угодли¬ 
вость. 
аззепіаібг, бгіз, ш. подтавальщикъ, 

льстецъ. 
аззспМо, зензі, зепзиш, іге и (въ класс, 

время об.) аззепііог, зепзиз зшп, Ігі, 
соглашаться, давать свое согласіе (прот. 
гери^паге): а) беропепз, аіеі или аіеі геі 
и аіеі бе или іп аіда ге: аіеі ѵегЬо 
(кратко)і — съ общимъ объектомъ въ 
асе., іНші ТЬеорЬгазіо. — Ь) асііѵ., аіеі. 
аззепіог, аіиз зиш, агі, вездѣ согла¬ 

шаться, поддакивать, льстить (прот. 
абѵегзагі), аЬзоІ. или аіеі. 

&38ё^ио^ (аб-зециог), зёсйіпз (зёций- 
Іиз) зиш, зёциі, слѣдовать 8а предме¬ 
томъ, находившимся впереди, т.-е. дого¬ 
нять, 1) соб., аЬзоІ. или аЦт, или а^б.— 
II) пер.: а) догонять = поравняться съ 
кѣмъ, аідт и тегііа аіф поп азз., но 
равняться съ кѣмъ въ заслугахъ. — Ъ)= 
достигать, «) еозбет Ьопогшп §габиз: 
іттогіаіііаіет: ізіат біет, не пропу¬ 
стить того срока. — /3) съ иі или пе с. 
соіу. — с) умомъ постигать, понимать, 
піЬіі еогшп: сощесіига, догадываться, от¬ 
гадать. 

аззёг, ёгіз, ш. колр, шестъ, жердь. 
1. аззёго (аб-зёго), зёѵі, зііит, ёге, 

сѣять, садить подлѣ. 
2. аззёго (аб-зёго), зёгйі,* зегіит, ёге, 

прицѣплять ісъ себѣ, отс. 1) какъ суд. 
1. 1., А) черезъ прикосновеніе и нало¬ 
женіе руки объявлять свободнымъ кого 
(раба), аідт іп ІіЪегіаіет или іп іп§е- 
пиііаіет или а^т іп ІіЬегаІі саиза н 
одно аідт, напр., те аззегиі, я прі¬ 
обрѣлъ свободу (і).—В) черезъ наложеніе 
руки объявлять кого (своимъ) рабомъ, 
имѣть притязанія на кого, аЦт іп зег- 
ѵііиіет. — II) пер.: кому или себѣ 
приписывать, присвоивать, имѣть при¬ 
тязаніе на что, те соеіо, заявить о моемъ 
пебесномъ происхожденіи (•)*): (зіЬі) Іаи- 
без аіеі з (+)• 
аззегібг, бгіз, ш. I) соб., объявляющій 

свое притязаніе на что,рие11ае.—II)пер., 
защитникъ, освободитель. 
аззегѵо (аб-зегѵо), аѵі, аіит, йге, 

а) тщательно хранить, беречь. — Ъ) сте¬ 
речь, наблюдать. 

аззёѵбгаііо^ бпіз, і, серіозпость, I) въ 
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■рѣчи = серіозпое увѣрспіо, утвержде¬ 
ніе. — II) въ обращеніи = серіозность, 
твердость. 
аззёѵёго (ай-зеѵсго), аѵі, аіит, аге, 

ч>еріозно поступать, особ, ссріозно увѣ¬ 
рять, положительно утверждать, удо¬ 
стовѣрять съ асе. с. іп!., съ (іе с. аЫ. 

аззійёс (ай-зійео), зёйі, зеззшп, ёге, 
сидѣть при комъ, чемъ, I) вооб.: 1) соб.: 
аіеі.—2) пер., рагсиз аззійеі іпзапо, скря¬ 
га не далеко ушелъ отъ безумца (*]*). — 
II) въ част.: А) въ качествѣ посѣтителя, 
утѣшителя, помощника, совѣтника си¬ 
дѣть при комъ, быть при комъ, не поки¬ 
дать кого, 1) соб., аЬзоІ. или аісі. — 
въ дѣлахъ служебныхъ, о совѣтникахъ 
и проч., дшш Ьепіиіо Ігедиепз аззійе- 
геі. — о судьяхъ засѣдать, присутство¬ 
вать. — 2) пер.: аззійеі (Ша п^езіаз) 
Іоѵі, присуще (!). — В) какъ воен. і. 1., 
стоять передъ какимъ-н. мѣстомъ—то по¬ 
койно = имѣть стоянку, стоять лагеремъ, 
то дѣятельно = осаждать, съ йаі или асе. 
Іосі, тк. съ ргоре с. асе. 

аззійо (ай-зійо), зейі, вевзиш, ёге, 
садиться (прот. зиг^еге), аЬзоІ., тк. съ 
асе., йехіега АйЪегЬаІеш (по правую 
руку А.): 

азвіййе, айѵ. постоянно. 
аззіййіійз, аііз, 1) постоянное при¬ 

сутствіе при комъ, тейісі, постоянный 
уходъ. — II) пер.: А) о лицахъ = усер¬ 
діе, постоянство, псутомимость, і(1 аззі- 
чіиііаѣе еі ѵігіиіе сопзе^иі. — В) о дѣ¬ 
лахъ, непрерывность, частое повтореніе, 
ѣеііогию: юоіезііагит. 

аззіййиз, а, ию, 1) постоянно сидя¬ 
щій гдѣ = осѣдлый, какъ государ. і. і., 
аззійииз, і, т. постоянный житель и отс., 
зажиточный и платящій подать гражда¬ 
нинъ, об. ріиг. аззійиі = граждане выс¬ 
шихъ, состоятельныхъ классовъ въ про¬ 
тивоположность низшимъ, бѣднымъ клас¬ 
самъ (ргоіеіагіі).—II) постоянно сидящій 
за дѣломъ, усердный, а) о лицахъ: а) изъ 
опредѣленныхъ видовъ усердно присут¬ 
ствующій, обнаруживающій усердіе, Йа- 
юеп Іоѵі азз., Кошае или іп ргаейііз 
аззійиит еззе. — /Я) въ дѣятельности, 
усидчивый, ревностный, неутомимый, 
адгіеоіа, Ьогіаіог. — Ь) о неодуш., по¬ 
стоянный, безпрерывный, часто повто¬ 
ряющійся, йеогшп сига: Ъеііа. 

аззі&паііо, бпіз, й ассигнованіе, от¬ 
веденіе (тк. въ ріиг.). 

аззі&но (ай-зі&по), аѵі, аійт, аге, 
ассигновать, посредствомъ ассигнова¬ 
нія отводить, давать, соіопіз пли шііі- 
ііЬиз а^гоз: аісі огйіпет, должность цен- 

туріопа: .іиѵепіЪиз йерогіапйаш Котат 
ге^іпат «Гипопет. — пер., а) опредѣ¬ 
ленно указывать, назначать, ^йісет 
йзео.—Ъ) приписывать, сиірас іогіипат, 
вину лица приписывать случаю. 

аззШо (ай-зШо), зіійі, виііиш, Іге, 
подскакивать, прыжками приближаться 
къ чему, объ одуш., тоепіЬиз (|). — о 
неодуш., приливать къ чему, хлестать 
обо что, о волнахъ :с. 

аззітіііз, е, довольно похожій, съ деп. 
или йаі. 
азвітйіо (ай-зітиіо), аѵі, аіит, аге, 

дѣлать похожимъ, изображать подоб¬ 
нымъ, I) вооб.: а) въ дѣйствительности, 
Ііііегаз Іііигаздие опшез. — Ь) въ рѣчи 
или мысляхъ, уподоблять, сравнивать, 
а^й: а^й аісі геі.—II) прегн., принимать 
видъ, притворяться, прикидываться, съ 
асе., съ асе. с. іпі. — рагі. аззішиіа- 
іиз = притворный, мнимый (прот. ѵегиз). 

азвів, см. 2 ахіз. 
аззізіо (ай-зізіо), азШі, ёге, стано¬ 

виться, стать, а) вооб., аЬзоІ., съ ай, 
апіѳ или ргоріег с. асе., съ іпіег с. асе., 
съ ехіга или зирга с. асе., съ сопіга с. 
асе., съ іп с. асе. и аЫ., поэт. тк. съ 
йаі.— Ь) стоять подлѣ, присутствовать, 
аЬзоІ. или съ йаі. 
аззёіёо (ай-зоіео), ёге, при чемъ-ни¬ 

будь имѣть обыкновеніе (дѣлать или слу¬ 
чаться), и1зі(союііі а) аззоіепі (зс. йегі).— 
об. ітрегз., иі аззоіеі, какъ обыкновенно 
бываетъ, какъ водится. 

*аззбпо (ай-зопо), аге, откликаться, 
отвѣчать на голосъ, объ эхѣ, аісі. 
аззиёГасіо (ай-зиёГасіо), Іёсі, Гасіит, 

ёге, пріучать къ чему съ ай с. асе., съ 
аЫ. (къ чему), съ йаі. (къ ч.), съ іпй 

аззиезео (ай-зпезсо), зиёѵі, зиёіипі, 
ёге,І) іг. пріучать, рІигіЬиз тепіет(і*).— 
II) іпіг. привыкать къ чему, вслѣдствіе 
привычки освоиваться съ чѣмъ; регГ. 
аззиёѵі = я привыкъ, я имѣю обыкно¬ 
веніе; рагі. регі. разз. аззиеіиз (тк. 
сотр. аззиеііог) = привыкшій, А) вооб., 
съ ай или іп с. асе., съ однимъ аЫ. 
(къ ч.), съ йаі. (къ ч.), тк. (поэт.) съ 
асе., съ іпГ. (наир, гаріо ѵіѵеге, жить 
грабежомъ), съ асе. с. іпі.—В) въ част., 
привыкать къ кому, привязываться, ай 
аідш. 

аззиёШйо, йіпіз, Г. привычка, навыкъ, 
таіі. 

аззиёіиз, а. ит, РАйр обычпый, обык¬ 
новенный, отс. знакомый, а) о неодуш.: 
аззиеіа осиііз гедіо: іопдіиз аззисіо, 
далѣе чѣмъ обыкновенно (*(■). — Ь) о ли¬ 
цахъ: йисез аззиеіі тіШіЬиз. 
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авзиіійз, из, ш. наскакиваніе, иабѣгъ 
(*ъ ріиг.). 

1. аззиш (аб-зшп), аіГйі (абГиі), аб- 
евзе, сюда же аЯбгет = аіШйгиз св¬ 
еет, а#бге=аіГаіигит еззе, быть гдѣ-н., 
при чемъ, присутствовать находиться, 
иногда тк. к прибывать, являться, 1) 
вооб.: а) о лидахъ: а) лично, аѣзоі. (отс. 
отпев, яиі абегапі, всѣ присутствовав¬ 
шіе) или съ согат, съ ипа сит а^о, съ 
Ыс (здѣсь), съ ай или апіе с. асе., и 
(поэт.) съ баі. Іосі, съ рег. с. асе. (напр. 
рег битов *(*). — р) духомъ, апіто или 
(о многихъ) апіті5 = быть вниматель¬ 
нымъ, или = быть твердымъ, быть спо¬ 
койнымъ.— Ь) о неодуш., быть на лицо, 
быть на готовѣ, быть подъ рукою, іги- 
тепіит абеззе; по времени предстоять, 
приближаться, абезі іпдепз зебіііо, іп- 
§еп8 сегіатеп.—II) съ извѣстной цѣлью 
присутствовать, быть тутъ же, быть па 
мѣстѣ, быть готовымъ, тк. прибывать, 
являться, а) вооб.: а) о людяхъ, аЬзоІ., 
съ баі. регз., съ абѵегзиз или (поэт.) 

іп с. асе. — отс. пипс абез аб рагепбит 
ѵеі аб ітрегапбит роііиз, теперь при¬ 
готовься къ послушанію приказаніямъ 
или скорѣе къ полученію приказаній. — 
р) о богѣ, абзіз ріасібиздие зиѵез (і*): 
аб. геЪиз Еотапіз, явить милосердіе: 
^иеге1із позігіз, выслушать наши жа¬ 
лобы. — Ь) въ качествѣ участника, сви¬ 
дѣтеля, зрителя, присутствовать при 
какомъ-н. дѣлѣ, принимать участіе въ 
чемъ, участвовать, съ аб с. асе. и об. 
съ однимъ баі. — абеззе зсгіЬепбо зепа- 
+пз сопзиііо или бесгеіо и одно абеззе 
зегіѣёпбо (при составленіи сенатскаго 
рѣшенія). — с) въ качествѣ совѣтника, 
защитника присутствовать = помогать, 
защищать кого или что, аіеі или аіеі 
геі: аіеі (судьѣ или царю) абеззе іп соп- 
зіііо. — особ, въ качествѣ защитника 
(ходатая) предъ судомъ, защищать кого 
или что, аіеі или аіеі геі: іп а^а ге: 
сопіга аЦт. — б) въ качествѣ обвиняе¬ 
маго или обвинителя являться въ судъ, 
«) объ обвиняемомъ, абеззе ^иЪеге. — 
Р) объ обвинителѣ, абеззе іп ^ибіеіо. 

2. азвшп, і, п. см. аззиз, а, иш. 
аззшпо (аб-зпто), зитрзі, зитріит, 

ёге, 1) брать себѣ, къ себѣ, принимать, 
А) соб.: зіЬі аідб: засга Сегегіз бе 
бгаесіа. — В) пер.: 1) вооб.: еапбет 
(Іаибет) зіЬі ех Азіае потіпе, прі- 
обрѣсть: ѵепііз аіітепіа (объ искрахъ 
■)■). — 2) въ част.: а) предоставлять себѣ 
что, ііа бе те тегііі зипі... иі еогит 
гергеЬепзіопет ѵоз ѵезігае ргибепііаѳ 

азттеге, теае тобезііае гешгШге бе- 
Ъеаііз, что опроверженіе ихъ вы должны 
предоставить вашему благоразумію и сдѣ¬ 
лать въ этомъ уступку моей скромности.— 
Ь) присвоивать, приписывать себѣ,, 
имѣть притязаніе на что, іб зіЬі. — 
II) (для пріумноженія) прибавлять, при¬ 
соединять, А) соб.: 80СІ03. — В) пер.: 
піЫІ позігае Іаибі аззиіпріит агЪііга- 
тиг, наша слава нисколько не уве¬ 
личилась. 

азвйо (аб-зйо), (зйі), зйіпт, ёге, 
пришивать. 
аззиг&о (аб-зиг^о), зиггехі, зиггес- 

іит, ёге, подниматься, вставать, 1) о ли¬ 
цахъ: А) вооб., о лежащихъ и сидя¬ 
щихъ. — особ, въ знакъ уваженія, азз. 
аіеі и одно азз., встать предъ кѣмъ; 
поэт., йгтіззітіз ѵіпіз, отдавать преиму¬ 
щество; разз., Ьаес ірза зипі ЬопогаЬі- 
Ііа, заіиіагі, арреіі, бесебі, аззигді еіс.— 
В) въ част.: 1) соб.: а) съ одра болѣзни 
вставать, ех тогЬо, немного оправиться 
отъ болѣзни. — Ь) при ударѣ, толчкѣ, 
бросаніи, подниматься, выпрямляться, 
бехіга (*(•), іп сііреит (|).— и с) въ воз¬ 
духѣ все выше и выше подниматься, 
взвиваться, іп аигаз (і*). — 2) пер.: для 
какой-н. дѣятельности подниматься, дис- 
геііз Ьаиб ^изііз, разразиться :с. — И) о 
неодуш., постепенно подниматься, А) 
вооб., о мѣстѣ, іпбе соііез аззиг^пі.— 
В) въ 4аст., подыматься, возрастать, 
о строеніяхъ, снѣгѣ, звѣздахъ (^). — 
пер., іит у его аззиг^ипі ігаѳ (*(*). 
аззиз, а, пт, сухой, на одномъ жару 

приготовленный, какъ і. і. поварского- 
искусства, въ собственномъ сову жарен¬ 
ный.—зиЪзі., аззиш, і, п. жареное, жар¬ 
кое, ѵііиііпит, жар. телятина; ріиг. азза 
(прот. еііха,). 

азі, соп). см. аі. 
азіегпо (аб-зіегпо), ёге, разстилать^ 

отс. тебіаі., азіегпі, протяиуться, лечь 
растянувшись. 

азИрйІаІбг, бгіѳ, т. присутствующій 
при совершеніи договора, чтобы впо¬ 
слѣдствіи онъ могъ явиться въ качествѣ 
свидѣтеля передъ судомъ, какъ подтвер¬ 
ждающій чьи-л. слова.—пер., безусловна 
соглашающійся, аіф и аіф геі. 

*ав(1рй1ог (аб-зііриіог), аіиз вит, 
агі, вполнѣ соглашаться съ кѣмъ, аіеі. 
ааіо (аб-зіо), Ш, аге, I) стоять подлѣ, 

возлѣ,аЬзоІ., съ нар. мѣста (Ьіс,ргохіте), 
съ аб или апіе с. асе., съ іп с. аЫ., съ 
зирга с. асе., съ баі. Іосі. — П) прямо 
стоять, торчать, здиатпае азіапіез, при¬ 
поднявшаяся чешуя п*). 
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азігісійз, а, шп, РА<у. тугой, плот¬ 
ный, Іітеп, запертая дверь (і*): поп 
азігісійз 80ССИЗ, болтающійся слогъ (поэт, 
вм. небрежным слогъ): адиае, замерз¬ 
шая (*(-) 
азігіп^о (аі-зігіп&о), зігіпхі,зігісіат, 

ёге, туго стягивать, I) соб., туго, крѣпко 
стягивать, туго затягивать, крѣпко при¬ 
вязывать (прот. геіахаге), а) въ узкомъ 
смыслѣ, ѵіпсиіит, аЦт а<і зіаіиат.— 
Ь) въ широкомъ смыслѣ, части тѣла и 
имъ подобные предметы стягивать, сжи¬ 
нать, ѵепаз (іеггае) Ьіапіез (і*): тк. Іітеп 
азігісіит, запертая (і*): о холодѣ, при¬ 
водить въ окоченѣлое состояніе, норо¬ 
вить, піѵіЬиз диояие азігісіае а^иае(і*).— 
II) пер.: а) вооб. крѣпко, тѣсно связы¬ 
вать (прот. Іахаге, геіахаге), ^ш<і^ш<1 
е^о азігіпхі геіахаі. — Ь) въ умствен¬ 
номъ полит., нравств. смыслѣ связывать, 
а) духовно, іііі зіікііо 8погиш азігісіі.— 
/9) политически, ѵеі агтіз ѵеі Іе^іЬиз 
іоіат Саіііат. — у) нравственно связы¬ 
вать = скрѣплять, укрѣплять, дѣлать 
ненарушимымъ, сіізсірііпаго (государ¬ 
ственное устройство) Іе^іЬиз.— тк. нрав¬ 
ственно связывать, обязывать, е^з (С. 
МагсеШ зшіісіз) геіі^іопе беѵіпсіиз аЦие 
азігісійз, связанный по рукамъ и ногамъ 
долгомъ его клятвы. — 8Ѳ зсеіегѳ, про¬ 
виниться.— тк. зе а<і или іп аЦсІ. 

азігбіб&из, і, ш. звѣздословъ, астро¬ 
логъ, астрономъ. 

азігат, і, п. небесное свѣтило, сшгзпз 
азігогит (Іізрагез.—пер., іоііеге іп азіга 
или а<і азіга, е<іисеге іп азіга, превоз¬ 
носить до небесъ: ех азігіз сіесісіеге, 
упасть съ небесъ = лишиться величайшей 
славы: зіс ііиг а<і азіга, такъ пріобрѣ¬ 
тается безсмертная слава (1*). 

аѳігйо (ай-зігйо), зігихі, зігасінт, 
ёге, пристроивать, надстроивать, I) соб.: 
дгасіиз: аід<і Іаіегсиіо, покрыть кир¬ 
пичомъ. — II) пер., кромѣ того присое¬ 
динять, прибавлять, іогтае апітит (-(*). 

азій или азіу, іпйесі. пеиіг., городъ, 
особ. Аѳины. 

азійіа, см. Ьазініа* 
азійрёо (ай-зіирсо), ёге, удивляться 

чему, смотрѣть съ удивленіемъ, съ <Іаѣ. 
азШз, йз, ш. хитрость, уловка (какъ 

дѣйствіе), въ классическое время только 
аЫ. въ смыслѣ нарѣчія. 
азШё, асіѵ. хитро, лукаво, 
азійііа, ае, Г. хитрость, лукавство, 

какъ природная ловкость (тк. ріиг.). 
азіиінз, а, пт, хитрый, лукавый, лов¬ 

кій, продувной, 
азіу, см. азіи. 

азуіит, і, п. убѣжище 
аі, архаич. азі, соп)., но, I) для при¬ 

соединенія мысли новой, но не прямо про¬ 
тивоположной, а, но, съ другой стороны.— 
II) для присоединенія прямо противопо¬ 
ложной мысли, но, а, напротивъ, уси¬ 
ленное аі сопіга, аі е сопігагіо, аі еііат,. 
аі ѵего.— особ, а) въ возраженіяхъ, особ, 
такихъ, которыя ораторъ влагаетъ въ душу 
другого, усиленное аі Ьегсиіѳ: аіепіт,. 
но конечно.— Ь) послѣ уступительныхъ 
выраженій, но, но за то,покрайнеймѣрѣг 
зі... аі сегіе или зі... аі 8аііет. — с> 
послѣ протазиса условныхъ предл., 8і ѵіс- 
іогіаш (іиіз, азі е§о іетріит ііЬі ѵоѵео. 
АіаЬйІиэ, і, т. сирокко, юго-восточ¬ 

ный вѣтеръ въ Апуліи. 
а1а&ёп, см. аііа&еп. 
аіауаз,і, ш.прапрадѣдъ.—пер.,аіаѵі= 

праотцы, предки (і*). 
аіёг, аіга, аігит, черный, матовый 

(прот. ІисісГиз), I) соб.: Шіиз, негръ (і% 
Іаріііі (камешки для подачи голосовъ), 
прот. піѵеі (*(•): соіог (і*), петиз, мрач¬ 
ный лѣсъ (і*); ойог (чадъ і*), таге, взвол¬ 
нованное (і*); пеиіг. ріиг. 8иЬзі., аІЬа 
еі аіга. — особ, о траурѣ, ѵезіез, траур¬ 
ныя (•(*). — отс. прегн., Іісіогез, одѣтые 
въ черное (і*). — II) пер., а) черный = 
мрачный, печальиый, несчастный, пюгз 
(І*): асіез (*)*).— Ь) недоброжелательный, 
злой, язвительный, аіго йепіе реіеге 
аЦт (1*). 

аіѣіёіа, ае, т. боецъ, атлетъ. 
аЦне и ае, соп)., и притомъ, и также, 

и, служитъ: 1) для соединенія отдѣльныхъ 
словъ: поЬіІез аЦие і^поЬііез: Гаша аЦие 
іпѵі<ііа: 8раг§егѳ ас (Іі8зетіпаге.—аііиз- 
аЦиѳ аііиз, то этотъ, то тотъ, различ¬ 
ные.— особ, а) для присоединенія болѣе 
важнаго понятія, и скорѣе, и именно, 
и вообще, аііі іпіга тоепіа аЦиѳ іп зіпи 
игЬіз зипі Ьозіез. — тк. аЦие асіео, ш 
даже, и скорѣе, и вѣрнѣе.— аЦие еііат, 
и даже, или даже. — Ъ) при сравне¬ 
ніяхъ = какъ, послѣ аедие, ае^ииз, ісіет, 
зітіііз, зітііііег, аіііег, сопіга, сііззітіііз- 
и друг.— тк. послѣ сотраг., чѣмъ, агііиз 
аЦио Ьесіега ргосега азігіп^ііиг ііех (*(•).— 
с) для означенія двухъ моментовъ вре 
мени, зітиі аЦие или ас, какъ только.— 
П) для присоединенія предложеній, и, п 
также, особ, а) при присоединеніи срав¬ 
неній, аЦиѳ иі... зіс или ас ѵеіиі... зіс, 
и какъ... такъ. — Ь) для совокупленіе 
двухъ непосредственно соприкасающихся 
моментовъ времёни, и такъ, и тутъ, и 
тотчасъ. — с) для присоединенія болѣ* 
важной мысли, и именно, и въ особен- 
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«ости. — і) для присоединенія противо¬ 
положной мысли, одпако, отс. часто аі 
іашеп.—е) вообще для продолженія мысли 
при утвержденіяхъ и въ разсказѣ, особ, 
также въ водныхъ предложеніяхъ и въ 
заключеніи рѣчи, и такъ, итакъ. 
аЦш, соп)., для сильнаго присоеди¬ 

ни противоположнаго утвержденія, одна¬ 
ко, напротивъ того, напротивъ, I) вооб.: 
а^штіЬі дш^ие ѵііеог, іодиат,ѵепі88е, 
иі іісіз, оррогіипе.— и для присоедине¬ 
нія мысли, утверждающей предыдущее 
(иногда аЦие 8іс), конечно, во всякомъ 
случаѣ. — тк. аі^иі зі, а если уже, но 
если. — послѣ отрицательнаго предложе¬ 
нія или вопроса съ отрицательнымъ смы¬ 
сломъ, а между тѣмъ, а при всемъ этомъ, 
а всетаки. — II) въ част, для присоеди¬ 
ненія второй посылки умозаключенія, но, 
а; аЦиі сегіе, но конечно, но навѣрно. 

аігашепіиш, і, п. всякая черная жид¬ 
кость, черная краска, особ, чернила. 

аігаіиз, а, нт, одѣтый въ черное 
(траурное) платьѣ, въ черномъ платьѣ, 
въ траурномъ платьѣ (прот. аІЪаіиз). 

аігіепвіз, ів, ш. смотритель атріума и 
вооб. дома. 

аігіиш, И, п* атріумъ, а) (у поэтовъ 
и въ ріиг.) въ римскихъ частныхъ до¬ 
махъ главная, наибольшая крытая зала, 
въ которой стояли брачное ложе и изо¬ 
браженія предковъ (ітадіпез) и которая 
служила сборной комнатой для семьи и 
пріемной для друзей и кліентовъ. — те- 
іоп. = домъ, дворецъ, аігіа ргіпсіршп 
(прот. аеіійсіа ріеѣіз): аігіа ѵезіга гиипі 
(-(•). — Ь) какъ общественное зданіе, аігіа 
аисііопагіа, аукціонныя залы.—с) въ хра¬ 
махъ или при храмахъ, предхраміе, какъ 
аігіиш Ьіѣегіаііз (на форумѣ), гдф нахо¬ 
дился архивъ цензоровъ, производилось 
уголовное слѣдствіе, вывѣшиваемы были 
законы. — <І) аігіиш Ѵезіае, домъ Весты, 
обитель весталокъ, расположенная въ 
юго-западномъ концѣ форума у подошвы 
Палатинскаго холма. — тк. аігіиш ге- 
^іиш. 

аігбеііаз, аіі«, і. I) ужасность, гнус¬ 
ность, возмутительность, ірзіиз іасіі: 
роепаѳ.—II) пер.: 1) суровость, дикость, 
апіші.—2) юридич. и филос. неумолимая 
строгость, непреклонность. 
аігосііёг, аіѵ. жестоко, сурово, не¬ 

преклонно (прот. Іепііег). 
аігох, бсів, ужасный, гнусный,возму¬ 

тительный, страшный, жестокій, гроз¬ 
ный, I) соб.: Гасіпиз, сегіашеп: гезроп- 
зиш. — И) пер. о лицахъ, суровый, 
упрямый, неукротимый; поэт., упря¬ 

мый = непреклонный, твердый, апішиз 
Саіопіз, непреклонность К. 

аііадёп, дспіа, ш. родъ дикой курицы, 
Іонісиз или Іоніиз, по однимъ рябчикъ, 
по другимъ Фраиколинъ. 

аііатёп, соп]. однако же. 
аііетріо, см. аііепіо. 
аііепіо, йі,іит, ёге, протягивать, про¬ 

тягивая направлять, только пер., умъ = 
обращать мысли, обращать вниманіе, а) 
чтобы что-н. замѣтить, а) аіі. апішиш, 
аѣзоі. или со слѣд. аі с. асе. — р) одно 
аііепіеге (аѣзоі., тк. Ьепе аіі., іііідепіег 
аіі.), или со слѣд. асе. (въ разз. съ пот.), 
или со слѣд. асе. с. іпі., или со слѣд. 
допол. предл. — Ъ) чтобы что-н. найти 
или чего-н. достичь, а) аіі. апішиш, со 
слѣд. а<1 с. асе. дегипі. (напр. аі са- 
ѵепіит) или со слѣд. допол. предл. — 
Р) одно аііепіеге, съ общимъ асе. (напр. 
іі ірзшп), или съ іѳ с. аЫ. ( = обра¬ 
щать вниманіе на что, думать о чемъ). 

аііепіё, аіѵ. со вниманіемъ, внима¬ 
тельно. 

аііепіо (аііетріо), аѵі, аішп, агс, 
ощупывать, дотрогиваться, только пер.: 
1) испытывать, а) пробовать, іёіесііо- 
пеш. — Ъ) искушать, стараться склонить 
къ отпаденію, измѣнѣ, аЦт, Сариат. — 
2) во вражд. см., нападать, посягать, 
на что, ^ига (*)*). 

аііепіиз, а, иш, I) рагі. отъ аііепіо 
и аіііпео.— II) аф.: I) напряженный = 
внимательный, апішиз, аиіііог,— 2) вни¬ 
мательный == старательно думающій, ра¬ 
чительно заботящійся о чемъ, особ, о 
пріумноженіи состоянія, промышленный, 
добывчивый, азрег еі аііепіиз диаезіііз 
(іаі. і*); аѣзоі., раіегіашіііаз. 
аМёпйо, аѵі, аіит, аге, утонять, осла¬ 

блять, уменьшать, зогіез, согриз (і*): ѵо- 
сеш, говорить тонкимъ голосомъ: Іедіо 
ргоеіііз аііепиаіа: яиоі ѣеііиш ехзресіа- 
ііопе е^из (Сп. Рошре^і) аііепиаіиш аЦие 
ішшіпиіиш езі (нравственно обезсилена 
и ослаблена). — пер., уменьшать, осла¬ 
блять, сигаз (*)*): іпзідпет (*(•). 
аііёго, ігіуі, ігііиш, ёге, I) тереть обо 

что, Іепііег саиіаш, ласкаясь кротко ви¬ 
лять хвостомъ (*|*).—II) стирать, А) = тре¬ 
ніемъ стирать, ѵошегеш. — пер., осла¬ 
блять, истощать, сильно разстроивать, 
срез, аѣрп.— В) растирать, истреблять, 
уничтожать, поэт, пор., истаптывать, 
Ьегѣаз (і*). 

аііехо, іехйі, іехіиш, ёге, приплетать, 
Іогісаз ех сгаііѣиз, придѣлывать.— пер., 
приткнуть, ириссединять, съ іаі. пли 
съ аі с. асе. 
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аШпёо,іІпйМспіига,ёге,І) ѵ. 1г. крѣп¬ 
ко держать, удерживать, пер., аідш зре 
расіз, обманывать надеждою на миръ. — 
П) ѵ. іпіг. простираться до чего, пер., 
простираться на что, а) аідб аіііпеі а<1 
аідш или а<1 аідб, что-н. простирается 
на какой-н. предметъ, что-н. касается, 
имѣетъ отношеніе, значеніо, вліяніе на 
кого или что, диоб а<і ше аіііпеі, что 
касается до меня: і<і диосі аб ше піЬіІ 
аіііпеі, не имѣетъ для меня никакого 
значенія, для меня безразлично. — /9) 
аЬзоІ., аідб аіііпеі или аіііпеі со слѣд. 
іпі*. или асе. с. іпй, что-п. относится 
къ дѣлу, важно, цѣлесообразно, полезно, 
всегда съ предшеств. отрицаніями (піЫІ, 
поп, педие) или въ отрицат. вопрос, 
предлож. 

аіііпео, И&і, іасіит, ёгѳ, дотроги- 
ваться, прикасаться, I) соб.: А) вооб.: 
а) вооб.: ргіогіѣиз ребіѣиз іеггагіі: бі^ііо 
аіі. см. бі^ііиз. — Ь) въ част., прика¬ 
саться до какого-и. мѣста, т.-е. а) о ли¬ 
цахъ, доходить, достигать, приходить, 
Вгііаппіаш. — р) о мѣстп. п народахъ, 
прикасаться, прилежать, граничить, 
еогиш йпез. — В) съ побочными поня¬ 
тіями, прикасаться: а) = трогать, брать, 
присвоивать себѣ, <1ѳ ргаеба поп іегип- 
сіиш.— отс. Ъ) = вкушать, ѣсть, іапіиш 
зееіиз(страшилище): §гатіпіз Ьегѣаш(*і*). 
Ср. ІаЬгиш.— с) ударяя, толкая трогать= 
ударять, бить, зі диет бі§ііо аііі^іззеі.— 
и вооб. налагать руку, нападать, дѣлать 
нападеніе, зі Ѵезііпиз аіііп^егеіиг.— (1) 
быть съ кѣмъ въ связи, аідат. — II) пер.: 
а) вооб., касаться, ѵоіиріаз аиі сіоіог 

'дт аіііп^іі, кто-нибудь чувствуетъ гс: 
ѵісііа аідш аіііп^іі.— Ь) быть съ кѣмъ 
іи чѣмъ въ соприкосновеніи, въ свя- 
и, имѣть дѣло, относиться, имѣть отно¬ 
шеніе, касаться, достигать, аіі. &1дт 
со^паііопе или зап^иіпѳ, быть въ родствѣ 
(кровномъ родствѣ) съ кѣмъ: аіі. аідш пе- 
сеззііибіпе, быть въ тѣсной связи съ 
кѣмъ.— с) приниматься за что, заниматься 
чѣмъ, геш шііііагеш: роёіісеп. — (1) въ 
рѣчи, касаться чего, говорить, упоми¬ 
нать, іапішшпобо зишшаз (гез). 
аііоііо, ёге, поднимать (прот. бетіі- 

іеге, зиттіііеге, ргетеге, бергітеге), I) 
соб.: 1) въ узкомъ смыслѣ: аідш Ьи- 
юегіз (■}•): тапиз аб соеіит: осиіоз 
Ьишо (съ земли).—гейех. зе аііоііеге и 
тесііаі. аііоііі, подниматься, іег зезе (у): 
зѳ іп іетиг, подняться на бедро (у): зѳ 
іп аигаз (■(■).— 2) въ широкомъ смыслѣ = 
поднимать что выше, воздвигать, соо¬ 
ружать, тоіет (+): таіоз (+). — гейех. 

аііоііеге зе и тесііаі. аііоііі, подниматься* 
возвышаться, о мѣстѣ, которое показы¬ 
вается приближающимся, аііоіііі зе Ьа- 
сіпіа (храмъ Юноны •[•). —П) пер., под¬ 
нимать, возвышать: апітоз ас! зрепь 
сопзиіаіиз: Рипіса зе диапііз аііоііеі §1о- 
гіа геЬиз (*і*). 

аііопбёо, іопбі, іопяит, ёге, подстри¬ 
гать, остригать, ѵііеш, подчищать. — 
объ овцахъ, общипывать, іепега ѵіг- 
^иііа (•[•). — пер. уменьшать, умалять* 
Іаибет Ьасопит (і). 
аіібпИиз, а, ит, РАф*. точно громомъ 

пораженный, пораженный, лишенный 
чувствъ, а) тѣлесно: агіиз (*(•). — Ь) ду¬ 
шевно, а) пораженный, ошеломленный, 
изумленный, аііопііі сопсібипі: поѵііаіѳ 
ас шігасиіо аііопііі. — /?) воодушевлен¬ 
ный, восторженный, вдохновенный, ѵа- 
іез (+). 

аіібпо, ібпйі, ібпНит, аге, поражать 
громомъ = поражать, ошеломлять, при¬ 
водить въ ужасъ (у). 

аііогдиео, ёге, взмахивать, бросать, 
съ размаху. 

аіігасіо, см. аіігесіо. 
аіі га Ь о, ігахі, ігасіит, ёге, тянуть 

къ себѣ, притягивать, I) соб.: а) иеодуш.: 
іеггитп асі зе (о магнитѣ). — особ, натяги¬ 
вать, Іога: сопіепіиш агсиш іогііиз (*}*).— 
Ъ) тащить, приводить, аідш ѵіпсіит.— 
И) пер.: 1) вооб., піЬіІ еззе диоб асі за* 
гет иііат іат аііісіаі еі іат аіігаЬаі, 
диат асі атіеіііаш зітііііибо. — 2) при- 
влекать=съ извѣстной цѣлью заставлять 
прибыть куда-н. или приступить къ чему: 
аідш ай Ьос пе^оііиш. 

аіігесіо,аѵі,аіит, аге, дотрогиваться* 
прикасаться, трогать, 1) вооб.: Ыапбі- 
ііа рориіагіз азріеііиг, поп аіігесіаіиг,. 
она не осязаема. — 2) въ част.: а) нѳ- 
присюйно дотрогиваться, прикасаться, 
Ій зі^пиш. — Ь) прегн., хватать что = 
стараться достать, стараться присвоить 
себѣ что-н. вопреки праву, ге^іаз ^агаз: 
іпзі^піа зишші ішрегіі. 
г аіігіЬйо, ігіЬйі, ігІЬйіііт, ёге, удѣ¬ 
лять, надѣлять, давать, I) соб.: А) вооб.: 
аіеі паѵеш: ііз едиоз. — В) въ част.: 
1) назначать, опредѣлять, отводить кому 
Мѣсто для пребыванія, жительства, во 
владѣніе, аісі іосиш асі ЬіЬегпашІит.— 
тк. мѣсто на полѣ битвы, аісі (Іехігаш или. 
зіпізігаш рагіеш (крыло).—2) назначать* 
ассигновать, аісі аідй ех аегагіо. — отс. 
пер., аііг. аідш, указать, съ кого слѣ¬ 
дуетъ получить деньги, дать переводную, 
росниску на кого, ѵісіиаз: аіігіЬиіі, тѣ* 
съ кого слѣдуетъ получить деньги. — 
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•3) назначать кому что для надзора, за¬ 
вѣдыванія, исполненія, поручать, ресиз 
аісі а^епгіиш: поз ігисігіапгіоз СеіЬе^о.— 
особ, поручать кому управленіе (коман¬ 
ду), предоставлять, оррігіит сіѵіЪиз Ко- 
шапіз: аісі ІУ Іе^іопез.— тк. провинцію 
и нроч., аісі Ариііаш. — 4) предоста¬ 
влять кому что-н. какъ покоренное и обя¬ 
занное шатить подать, подчинять, при¬ 
соединять къ другому государству, ірзі 
(Сотшіо) Могіпоз.— 5) назначать кому 
кого-нибудь въ качествѣ слуги, помощни¬ 
ка гс, придавать, присоединять, Ьиіс 
(ЬаЬіепо) аЦт: сепіигіопез еі сіаззі.— 
6) налагать (въ видѣ пошлины), Ыз ге- 
Ьиз отпіЬиз іегпоз іп шіііа аегіз. — 
II) пер.: А вооб., удѣлять, надѣлять, 
Іе^і, Іосо, игЬі огаііопет, влагать рѣчь 
въ уста закона к: зепаз Ьогаз іп ог- 
Ъет орегі.—В) въ част.: приписывать 
кому что, успѣхъ или вину, аіііз саизат 
саіатііаііз. 
аіііііиз, а, пт, РАгі]. стертый, изно¬ 

шенный, ап за, тепіит. 
аисерв, сйріз, т. птицеловъ. 
апсііо, бпіа, і. публичный торгъ, аук¬ 

ціонъ, аисііопеш Іасеге, продавать съ 
аукціона. — теіоп., имущество, прода¬ 
ваемое съ публичнаго торга, аисііопеш 
ѵепгіеге. 

аисіібпагіиз, а, пт, аукціонный, іа- 
Ьиіае. 

аисШпог, аіиз вит, агі, продавать 
съ аукціона. 
аисібг, бгів, с. тотъ, отъ кого что-н. 

получаешь начало или развитіе, I) вооб.: 
1) виновникъ, Гги&шп <*)•): типегіз, по¬ 
датель, подательница (•)*): ѵиіпегіз (•)*): 
іпсепгііі.—особ, а) основатель, устрои¬ 
тель, возстановитель, Тго^ае (|), іеш- 
ріі. — Р) родоначальникъ, тіііі Тап- 
іаіиз аисіог, отецъ (•)■).—у) {послѣ — 
а яг.) сочинитель, писатель, авторъ. 
зіЪзоі. или съ деп. (сагтіпіз).—б) изоб- 
рьтатель, покровитель, аисіог Ароііо 
(•)■), іисіз, объ Аполлонѣ (*)•). — 2) ви¬ 
новникъ и ревнитель предложенія, 
рѣшенія, предпріятія, дѣла, то = винов¬ 
никъ, зачинщикъ, то=ревнитель, по¬ 
борникъ, то ^распорядитель, устрои¬ 
тель, то=совѣтчикъ, то=задающій 
тонъ, руководитель, правитель, за¬ 
ступникъ, защитникъ, аЬзоІ. (особ, 
часто аисіоге аідо, по чьему-л. побужде¬ 
нію, приказанію, за чьей-либо отвѣт¬ 
ственностью) или съ §ѳп. (напр. іпіегй- 
сіепгіі аіф, Ъеііі, іщигіае).— или съ гіаі. 
(напр. Іе^іЬиз Гегѳпгііз).— съ агі с. асе. 
(напр. а<і іпзіііиепгіат гет),— съ іп с. 

аЫ. (напр. Ьипс іп опті ргосигаііопс геі 
риЫісае асіогет аисіогепцие ЬаЪеЪапі, 
онъ помогалъ имъ дѣломъ и совѣтомъ).— 
особ, аісі аисіогет еззе, присовѣтывать 
кому что, дѣлать предложеніе, предла¬ 
гать, аЬзоІ. или съ §еп.; или съ агі с. 
асе.; или только съ общимъ асе. (напр. 
ігіпе езііз аисіогез тіЬі?); или со слѣд. 
иѣ или пе с. соіу.; или со слѣд. асе. с. 
іпГ., или съ однимъ іпГ. — 3) защитникъ 
мнѣнія, утвержденія, разсказа, слуха гс, 
поручитель (авторитетѣ), порука, удо- 
стовѣритель, а) вооб., аЬзоІ., аисіог егаі 
пето: аисіоге сегіо и сегііз аисіогіЬиз 
сотрегіззе, изъ надежнаго источника. — 
или съ §еп., аисіог ^гаѵіз геі та&пае; 
о птицахъ и проч., адиае ріиѵіае, на¬ 
дежный предвѣстникъ (о воронѣ •(*): 
Іисіз (о пѣтухѣ *(-). — или со слѣд. асе. 
с. іпй — Ь) въ част.: а) защитникъ уче¬ 
ныхъ мнѣній и взглядовъ, то = порука 
(авторитетъ), то = образецъ, примѣръ, 
то = руководитель, учитель, аисіогіЬиз 
отпіЬиз иіі. — р) поручитель чего-н. на¬ 
писаннаго, то = порука (авторитетъ), 
то = достовѣрный писатель, надежный 
писатель, ѵаігіе Ьопиз, оріітиз: особ, 
объ историкахъ, гіізегераі іпіег аисіо- 
гез. — аисіогет еззе со слѣд. асе. с. 
іп?., ручаться за что-н. — И) въ част., 
а) аисіог Іеф или зепаіиз сопзиііі, въ 
связи одно аисіог, а) виновникъ закона, 
тотъ, кто предлагаетъ, проводитъ законъ 
(прот. зиазог).—р) тотъ, кто ходатай¬ 
ствуетъ о принятіи закона (прот. гііззиа- 
зог). — у) тотъ, кто утверждаетъ законъ, 
въ выраженіи аисіогез бипі раігез, се¬ 
наторы утверждаютъ (постановленіе на¬ 
рода». — Ь) судебный защитникъ, пору¬ 
читель, порука, свидѣтель. — т. о. особ, 
а) поручитель въ вопросѣ о собствен¬ 
ности, на которую предъявляетъ притя¬ 
заніе истецъ; отс. поэт., собственникъ, 
владѣлецъ, ѵассае. — и особ, го «учитель, 
ходатай въ вопросѣ о собст явности, 
который ручается покупателю за право 
собственности, продавецъ, іипгіі: а таіо 
аисіоге етеге. —р) объ опекунахъ жен¬ 
щинъ, поручитель (іиіог) женщинъ: тк. 
пирііагит аисіогез, поручители брака 
(объ опекунахъ-родственникахъ). 
аисібгатепіиш, і, п. обязательство = 

задатокъ, плита наемщику. 
апсібгНая, аіія, $. то, что въ отно¬ 

шеніи къ чему-н. имѣетъ свойство аис¬ 
іог із, 1) въ увкомъ смыслѣ: 1) дѣйстви¬ 
тельность, а) владѣнія; отс. изиз еі аи- 
сіогііаз и изиз аисіогііаз и одно аисіогі- 
іаз, владѣніе по праву давности и вы- 
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тскающее отсюда право собственности, 
?ипйі. — Ъ) достовѣрность, ручатель¬ 
ство, порука, значеніе ручательства, 
риЫісагит ІаЪиІагит: Іезііз: аисіогііа¬ 
іет ЬаЪегѳ (напр. о документахъ). — 
с) примѣръ, образецъ, ппуогшп: а!с}з 
аисіогііаіет зедиі. — 2) поощрительное 
содѣйствіе, поощрительное вліяніе (авто¬ 
ритетъ), поощреніе, побужденіе, совѣтъ, 
сопзиіаіиз теі, отвѣтственность за мои 
дѣйствія во время консульства: си)из 
аисіогііаз тиііит арий те ѵаіеі: аисіо- 
тііаіе Ог^еіогіф регтоіі. — теіоп., аи- 
еіогііаіез ргіпсірит соп)ига1іопіз, влія¬ 
тельныя личности среди начальниковъ 

■заговора.—3) получившее силу изъявле¬ 
ніе воли, воля, законное мвѣніе, рѣше¬ 
ніе, а) вооб.: (іи. Саіиіі аисіогііаіе еі 
зепіепііа: Ьотіпит сопзіііа еі аисіогі- 
іаіез.— теіоп., письмепное мнѣніе, рѣ¬ 
шеніе, опредѣленіе. — Ъ) воля народа, 
общины, коллегіи, государственной вла¬ 
сти, рориіі Котапі: соііе^іі ропіійсит.— 
теіоп., письменно изложенное поруче¬ 
ніе. — руководящее опредѣленіе рим¬ 
скаго сената, сит роіезіаз іп рориіо, 
аисіогііаз іп зѳпаіи зіі. — Въ части.: 
«) высказанная голосованіемъ воля се¬ 
ната, сенатское рѣшеніе (сполна зепаіиз- 
сопзиііі аисіогііаз, короче 8. С. А.). — 
Р) предварительное мнѣніе сената, аисіо¬ 
гііаіет регзсгіЬеге. — 4) полновластіе, 
полномочіе, Іе^ит йапйагит: Іе^аіоз 
сит аисіогііаіѳ тіііеге. — отс. власть, 
повелѣніе, приказаніе, регзециі (испол¬ 
нять) аіф аисіогііаіет: еззе или та- 
пеге іп аіф аисіогііаіе. — II) въ обшир¬ 
номъ смыслѣ, значеніе, вѣсъ, вліяніе, 
авторитетъ, аисіогііаіѳ тиііит арий 
аічт роззе: аисіогііаіет ЬаЬеге арий 
аідт. — теіоп., авторитетъ = вліятель¬ 
ное лицо. 
апсібго, аѵі, аіит, аге, 8а деньги или 

плату обязывать къ чему, аисіогаіиз, 
нанятый для арены (о гладіаторѣ). — 
пер., обязывать кого-н.: ео рі^поге ѵеіиі 

■аисіогаіит зіЬі ргойііогет гаіиз езі. 
впсіатп..,, см. аиіатп... 
1. аисіиз, а, пт, РАЙ), только сотр. 

-аисііог, большій. 
2. апсійз, йз, т. увеличеніе, прира¬ 

щеніе. 
аисйріит, Іі, п. I) птицеловство. — 

II) пер., охота, страсть къ чему, об. съ 
деп.; отс. аисиріа ѵегЪогит, придирчи¬ 
вость къ словамъ, страсть къ пустымъ 

-спорамъ • 
апейрог, аіиз зпт, агі, ловить птицъ, 

чхер., гнаться, искать чего,ѵегѣа, ^гаііат. 

апйасіа, ае, ?. смѣлость, то въ хоро¬ 
шемъ смыслѣ = отвага; то въ дурномъ 
смыслѣ = дерзость; ріиг. сопсг. = дер¬ 
зновенные поступки. 
апйасііёг и аийасіёг, айѵ. смѣло и 

въ хорошемъ и въ дурномъ смыслѣ, от¬ 
важно, дерзко (прот. Іітійе). 
аийах, йасіз, смѣлый въ хорошемъ и 

дурномъ смыслѣ, отважный, неустраши¬ 
мый, безразсудно - смѣлый, отчаянный, 
дерзкій (прот. іітійиз, ідпаѵиз), а) о ли¬ 
цахъ и ихъ наклонностяхъ, аѣзоі., съ ай 
с. асе. или съ однимъ аЫ. (= гордящійся 
чѣмъ-н.); поэт. тк. съ іп?. — Ь) о неодуш.: 
С0П5ІІІШП. 
аийепз, епіів, РАй). смѣлый, отваж¬ 

ный 
аийёо, апзиз зат, ёге, осмѣливаться, 

отваживаться, дерзать, а) съ іп?.: аийео 
йісеге. — Ь) съ асе.: іасіпиз: ехігѳ- 
та (*)*), еайет (І) и разз. тиііа йоіо, 
ріегадие рег ѵіт аийеЬапІиг. — с) аЪзоІ.: 
аий. іп ргоеііа, мужественно итти въ сра¬ 
женіе (і). Древнее рег?. аизі, отс. 
въ торжественной прозѣ и часто у по¬ 
этовъ соп). зупсор. аизіт, із, іі. 
аийіепз. епііз, I) Рагі., см. аийіо.— 

II) зиЬз!., слушатель, об. ріиг. 
аийіепііа, ае, ?. слушаніе, вниманіе 

къ говорящему, аийіепііат ?асѳгѳ (вы¬ 
зывать вниманіе) зіЬі или огаііопі. 
аийіо, Іѵі и іі, Ниш, іге, слышать, 

I) обладать слухомъ, слышать (прот. зиг- 
йит еззе), арегііз аЦие іпіе^гіз еі оси* 
Ііз еі аигіЪиз пес ѵійегѳ пес аийіге. — 
II) что или о чемъ слышать = собствен¬ 
ными ушами или по слухамъ или изъ книгъ 
узнавать, А) вооб.: а) съ асе.: заріеп- 
Ііае ѵосет: аийііа ридпа. —съ двумя 
асе., іе ргорейіет сепзогет аийіетиз.— 
Рагі. рег?. зиЬзі., аийііит, і, п. слухъ, 
піЬіІ ЬаЬео ргаеіег аийііит. — /9) съ асе. 
с. іп?., заере Ьос тадогез паіи йісеге 
аийіѵі, тк. аЫ. аЪзоІ., аийііо, го полу¬ 
ченіи извѣстія о томъ, что, напр. аийііо 
МасЬапійат гейі^іззе Ьасейаетопет.— 
у) съ асе. с. рагі.: ійдие Зосгаіет аийіо 
йісепіет.— д) съ допол. предлож., напр. 
ѵоіо или сиріо аийіге (я желалъ бы услы¬ 
шать), чиій еіс. — е) со слѣд. дишп, 
нап. заере зоіео аийіге Козсіит, цишг| 
ііа йісаі еіс. — $) съ йе с. аЫ., іііоз, 
йе (о) циіЬиз аийіѵі еі іеді. — і?) съ айѵ., 
із, ппйе іе аийіззѳ йісіз. — или съ аЪ, 
ех, йе (отъ) с. аЫ., аийіѵі а или ех 
таіогіЬпз паіи со слѣд. асе. с. іп?.: поп 
Ьос пипс ргітит ргіѵаіиз йе атіео, геиз 
аЬ ассизаіоге: посіи аийііа (езі) ех йе- 
ІиЬго ѵох. — $) съ іп с. асе., дпой зе 
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іп ѳшп аибіззе біхіззеі, заявляя, что 
слышалъ о немъ нѣчто невыгодное для 
него. — 0 аѣзоі.: зѳ поп аибіѵіззе, зс<і 
▼ібіззѳ біеіі: иі аибіо (вводное^ пред- 
лож.). — В) въ част.: а) слушать, при¬ 
слушиваться, сс) докладчика, аЦт аііеп- 
ііззіте: та^по зіІепііо. — о судьѣ, вы¬ 
слушивать, допрашивать, аѣзоі. или 
а^ш: бе атЪііи: боіоз (*(*).— объ уче¬ 
никахъ и слушателяхъ, слушать кого, 
слушать сообщеніе о чемъ, аЦш: ропегѳ 
^иЬеЬаш бе дио диіз аибігѳ ѵеііеі. — 
Р) выслушивать = услышать, внимать, 
аіф ргесез: огапіет (*|*). — у) слушать = 
соглашаться, вѣрить, зі те аибіаііз.— 
отс. Нотегшп, іаЪиІаз.— аибіо, я согла¬ 
сенъ (прот. поп аибіо).— д) слушать ко- 
го=слушаться, повиноваться, аідт аті- 
біззіте топепіет. — о неодуш., педие 
аибіі сштиз ЬаЬепаз (*(*).—съ баі. въ вы¬ 
раженіи сіісіо аибіепіет еззе, слушаться, 
повиноваться приказанію, тк. іп аЦа 
ге.—біеіо аибіепіет еззе аіеі, слушаться, 
повиноваться кому. — Ь) слыть, «) съ 
пот. с. іп?.: быть называему, считаему, 
гех раіегдие аибізіі (*(*). — р) съ абѵ., 
Ьепе или таіе аибіге, имѣть добрую, 
худую славу, быть хвалиму, поридаему. 
апбШо, бпіз, Г. слушаніе, I) асііѵ.= 

слушаніе.—1І)разз.= наслышка, слухъ, 
ассеріззе Тата еі аибіііопе, по наслыш- 
кѣ. — теіоп., слухъ, молва, толей (тк. 

ріиг.), аші. Іеѵіз, бсіа. 
ашШбг, бпз, т. слушатель; особ, 

ученикъ. 
ашііійз, из, т. слушапіе, I) вооб.: 

отс. теіоп. = чу вство слуха, слухъ.— 
П) въ част., слушаніе = вслушиваніе; 
теіоп = слухъ молва. 

аиГёго, аЬзШі, аЫаіит, аиГегге, уно¬ 
сить, I) уносить, удалять, 1) соб.: а) о 
лицахъ, тиііа ботшп; аиіегге зе, уби¬ 
раться, удаляться. — Ь) о волнахъ, вѣ¬ 
трахъ и проч., уносить, увлекать, ум¬ 
чать, аиіёггі іп зсориіоз (*(*): аиіеггі іп 
агіиз, улетѣть (*(*). — 2) пер.: а) от- 
влекаіь отъ дѣли, увлекать, акрп: аЦтп 
ѵеіиі бе зраііо, отвлекать отъ темы. — 
Ь) оставить, перестать, со слѣд. іпі., 
аиіег (перестань) те ѵиііи іеггеге (*|*). — 
II) уносить, похищать, А) вооб.: 1) соб.: 
аигшп бе тебіо: ѵаза аЬ а^о: аісі сариі, 
отсѣчь: аісі, осиіоз, въ глаза обманы¬ 
вать кого: Ы Іибі біез ХУ аиГегепі, от¬ 
нимутъ. — о неодуш., похищать, тогз 
АсЬіІІет аѣзіиііі (•)*): і^піз аЪзіиІіі иг- 
Ъет, истребилъ. — 2) пер.: аиіегге си- 
газ (*(*).— В) въ част.: 1) уносить = 
получать, достигать, Іапіит аѣзіиііі, 

диапіит реіііі: раисоз біез аЪ аідо, по¬ 
лучить отсрочку на нѣсколько дней. — 
со слѣд. иі с. со^. = достичь того* 
что. — 2) что-н. изъ чего-н. выносить =• 
узнавать, ех ргіоге асііопе. 

апГй&Іо, Гй&і, ёге, убѣгать, аЬзоІ.^ 
тк. избѣгать чего. 

ап^ёо, аихі, аисіиш, ёге, I) возра- 
щать, содѣйствовать росту, іеггат лп- 
ѵЬгіЪиз, оплодотворять. — II) увеличи¬ 
вать, расширять, умножать, 1) соб.г 
орез: гет риЫісат а§гіз: бопа, при¬ 
соединять новые подарки (*)*). — 2) пер.® 
a) увеличивать, усиливать (прот. тіпи- 
еге, Іеѵаге), Ъепеѵоіепііат: аісі іеггогет: 
аіф апітит, придать кому бодрости.— 
b) въ рѣчи увеличивать, т.-е. преуве¬ 
личивать, ѵіт Ъозіішп. — щедро надѣ¬ 
лять, обогащать, аи^егі Ьопоге. Ар- 
хаич. аихіііз = аихегіііз. 
аидезсо, аихі, ёге, начинать расти,, 

увеличиваться, умножаться, прибавлять¬ 
ся, соб. и пер. (прот. тіпиі, іттіпиі). 
аи^йг, йгіз, I) т. авгуръ, птицегада- 

тель, ріиг. аидигез, авгуры, которые- 
предсказывали исходъ предпріятія по по¬ 
лету, клеванію, крику птицъ или по дру¬ 
гимъ примѣтамъ. — П) с. у поэтовъ 
вооб. = предсказатель,— ница, предвѣ¬ 
щатель,—ница, а. адиае, ворона, предвѣ¬ 
щающая дождь (-(*). 
аи^йгаііз, е, относящійся къ авгуру, 

авгурскій, іпзі^піа. 
аи^йпйо, см. аи&иго. 
аи^йгаійз, йз, т. должность авгура, 
аидйгіиш, 1і, п. наблюденіе и толко¬ 

ваніе примѣтъ (особ, полета птицъ, ср. 
аизріеішп), I) соб. и пер.: 1) соб. аи^. 
сареге, производить: аи^. заіиііз (іц> 

вопросу о благосостояніи государства).— 
2) пер.: а) всякое предвѣщаніе, пред¬ 
сказаніе, гегшп Мигагшп. — Ъ) пред¬ 
чувствіе, іиіигогит. — И) теіоп.: А) 
зиф, даръ, или искусство прорицанія, 
аидигішп сііЬагатдие баге (*(*). —В) оЬ- 
З'есі., явленіе, предзнаменованіе, которое 
являлось авгуру, примѣта, осоо. птица, 
1) соб.: аи^игіа аизріеіадие: аи^игіит 
ассіреге, считать что счастливымъ пред¬ 
знаменованіемъ. — 2) пер., примѣта, 
предзнаменованіе вооб. 

ап^йгіиз, а, иш, авгурскій, ,)'из. 
ап^йго, аѵі, аіиш, агс, I) исполнять 

обязанности авгура, производить гада¬ 
нія, наблюдать и толковать примѣты, 
гез или Іосиз аидигаіиг, освящается 
авгурскими наблюденіями: аи^игаіо (рагі, 
аЫ. аЬз.), послѣ или вслѣдствіе авгур- 
скихъ наблюденій.— II) пер.: 1) пред- 
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вѣщать, предсказывать, аіеі ѵеге. — 
2) предчувствовать, аЦсі ѵегі (*(-). 
аи^йгог, аіиз зшп, агі, I) производить 

гаданія, наблюдать и толковать примѣ¬ 
ты, предсказывать, предвѣщать, ех раз¬ 
жегши пишего ЬеШ Т^ат аппоз. — 
П) пер.: 1) вооб. предсказывать буду¬ 
щее, предвѣщать, аісі тогіет или со 
слѣд. асе. с іпі. (•)*). — 2) предчувство¬ 
вать, догадываться, диапішп аи^игог орі- 
піопе. — со слѣд. асе. с. іпі*. или съ 

допол. предлож. 
аи^изіиз, а., пт, I) священный, особ, 

о мѣстѣ, Іетріит аидизііззітит, святѣй¬ 
шій храмъ.— II) пер., высокій, величе¬ 
ственный, достопочтенный (о лицахъ и 
неодуш. предм.). 

аиіа, ае, Г. I) передній дворъ при гре¬ 
ческихъ строеніяхъ; поэт. = аігішп (см. 
это). — II) дворецъ, замокъ $ шеіоп.: 
а) царская власть, царское достоин¬ 
ство. — Ь) дворъ, придворные. 
апіасиш, і, п. вытканное или вышптое 

пурпуровое покрывало, пурпуровый ко¬ 
веръ, какъ покрывало на постели или 
софѣ или какъ родъ балдахина въ сто¬ 
ловой надъ столомъ. — особ, какъ зана¬ 
вѣсъ въ театрѣ, который у римлянъ въ 
началѣ пьесы или акта опускался (аиіае- 
ит ргетііиг, тіііііиг), а въ концѣ по¬ 
дымался (аиіаеит іоііііиг). 
аиіісиз, а, ит, принадлежащій двору, 

дворцовый, придворный; отс. зиЪз!., 
аиіісі, бгит, т. придворные. 

'апіоейііз, і. т. пѣвецъ, поющій подъ 
звуки Флейты. 

аига, ае, Г. дуновеніе вѣтерка, I) въ 
узкомъ смыслѣ, I) вооб. дуновеніе, вѣ¬ 
яніе вѣтерка, струя воздуха,вѣтерокъ, 
а) соб.: Йшпіпіз: посіигпй аиг5 иіі.— 
у поэтовъ всякій (и сильный) вѣтеръ, и 
воздухъ вооб.—аигае аёгіае.—ѣ) (поэт.) 
шеіоп., ріиг. аигае, воздушное про стран* 
с во, а)=высь,небеса, сигзшпрегаигаз 
(Нгі^егѳ.—р)=бѣлый свѣтъ, ѵепігѳ зи- 
регаз а<1 аигаз.— у)=дневной свѣтъ, 
свѣтъ, іѳгге зиЪ аигаз, сдѣлать что из¬ 
вѣстнымъ, обнаружить: гейсіегѳ ай аигаз, 
выпускать на свѣтъ Божій (|).—с) пер., 
слабое, преходящее, дѣйствительно или 
мнимо благопріятное, манящее въ себѣ 
дуновеніе, слабый признакъ, слабое 
мерцаніе, тѣнь чего, йиш Йаѵііѵеіізаига 
зесшніа теіз, пока счастіе благопріят¬ 
ствовало мнѣ: гишогіз, ничтожная молва: 
Гаѵогіз рориіагіз: Іеѵіз аига зреі оЬ^і- 
сііиг; отс. особ, часто аига рориіагіз (тк, 
ріиг.) и въ связи одно аига, не¬ 
надежное расположепіе (капризъ или 

любовь) толпы.— 2) въ част., атмосфер 
ный воздухъ, которымъ дышимъ, аигаѳ 
ѵііаіез (і-): -саріаге пагіЬиз аигаз, со¬ 
пѣть (*)-).— пер., ІіЬегІаІіз аигаш саріаге, 
всячески домогаться свободы.—II) (поэт.) 
въ обширномъ смыслѣ: а) испареніе. — 
Ъ) блескъ, аигі. 

аигаіиз, а, ит, позолоченный, золо¬ 
томъ украшенный, золотой, согпиа Ъо- 
уіз: іешрога, покрытые золотымъ шле¬ 
момъ (■(*): зіпиз, украшенное золотой 
пряжкой (*)-): шііііез, съ позолоченными 
щитами. 
аигёаз, а, шп, золотой, I) по составу, 

I) изъ золота, а) соб.: йЪиІа (*(*), сого- 
па: пишшиз аигеиз или одно аигеиз, 
золотая монета, червонецъ; поэт., ѵіз 
аигеа,превращающая все въ золото (*(-).— 
Ъ) карт., золотой = превосходный, пре¬ 
красный, дорогой, соріа (*(*), аеіаз (і ): 
заесиіиш, тебіосгііаз (*(*). — 2) позоло¬ 
ченный, золотомъ украшенный, про¬ 
тканный, оправленный, Расіоіиз, доста¬ 
вляющій золотой песокъ (*)-), ѵезііз (*)-), 
зеііа: сиггиз (тріумфальная колесница).— 
II) (поэт.) золотистый, золотистаго цвѣ¬ 
та, зісіиз: шаіа, айвы. 

* апгіебпшз, а, ит, златовласый, пер., 
златолистый (-)-). 

аигіейіа, ае, й ушной хрящъ, ушная 
раковина, іпйша, мочка уха. 
ангІГёг, Іёга, Гёгиш, золотоносный, 

приносящій золото, агЬог, приносящее 
золотыя яблоки. 

апгІГех, Йсіз, ш. золотыхъ дѣдъ ма¬ 
стеръ. 
аигі^а, ае, ш. возничій, возница, особ, 

въ состязаніяхъ.— пер.: а) кормчій, ру¬ 
левой (*)-).— ѣ) какъ созвѣздіе, возница. 
апгі&ёпа, ае, ш. златорожденный, 

поэт, прозвище Персея. 
ангіз, із, І. ухо, I) соб. и шеіоп.: 

1) соб.: аісі аигеш ргаеЬеге или аигез 
сіаге или сіесіеге, благосклонно выслушать 
кого: зегѵіге аигіЬиз, говорить въ уго¬ 
ду: зесшісНз аигіЬиз (благосклонно) аи- 
йігі, ассіреге: іп аигеш сіісеге, говорить 
на ухо, по секрету.—2) шеіоп.: а) слухъ, 
ойепйеге аигез.— Ъ) поэт. = слушатель, 
ріигез айшоѵеге аигез (*(*).— II) пер., 
ухо = плуговой отвалъ, плуговая ло¬ 
патка (*(-). 

аигііпз, а, ит, имѣющій (особ, длин¬ 
ныя) уши, I) соб., длинноухій, Іериз 
(І*).—И) шеіоп., внимательный, слушаю¬ 
щій, циегсиз (у). 
аигога, ае,?. утренняя заря, ас! ргішаш 

аигогат, на зарѣ, на разсвѣтъ; шеіоп. = 
восточная страна, востокъ (*(*). 
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аигшп, і, п. золото, I) соб. и шеіоп.: 
А) соб.: аигі,ѵепае.—В) шеіоп., золо¬ 
тыя издѣлія, золотыя украшенія, апго 
еі аг^епіо аЪипбаге.— въ част., золотой 
кубокъ (•(*), золотое ярмо (і), золотая 
цѣпь, пряжка, застежка, ожерелье, 
драгоцѣнныя вещи (|); золотое руно, 
золотая головная повязка (*)*); наконецъ 
золотыя деньги (напр. ѵі(іе, диаезо, пе 
диа Іасипа зіі іп аиго). П) поэт. пер.: 
А) золотистый цвѣтъ, золотистый блескъ, 
зрісае пііібо Йаѵепіез аиго (*(*).— В) зо¬ 
лотой вѣкъ, ргізсшп (-)-): зиЪііі аг^епіеа 
ргоіез, аиго беіегіог (*)-). 
аизсиКо, аѵі, аіипі, аге, I) внима¬ 

тельно слушать. — П) въ част.: А) у 
дверей слушать, поджидать, ^аш бибит 
аизсиііо (*}•).— В) слушаться кого, аЪзоІ. 
или съ баі. 
аизіт, із, іі, см. аибео. 
аизрех, зрісіз, т. тк. і*. птицегада- 

тель, судившій по полету, пѣнію, клева¬ 
нію птицъ, I) соб.: ргоѵібиз (*)•).—П) пер., 
предводитель, покровитель, аизрісіЬиз 
<іііз,подъ покровительствомъ боговъ (у): 
Теисго бисе еі аизрісе (подъ покрови¬ 
тельствомъ Т. *)•).— особ. аизр. пирііа- 
гиш и въ связи одно аизрех, сватъ. 
аизрісаіб, абѵ. послѣ или вслѣдствіе 

гаданій. 
аизрісаіиз, а, иш, I) освященный га¬ 

даніями по птицамъ, торжественно от¬ 
крытый, Іосиз, сошіііа. — П) счастливо 
начатый, счастливый. 
аизрісіиш, Іі, п. наблюденіе за вѣщими 

птицами, гаданіе по птицамъ, I) соб. и 
пер.: А) вооб.: іп аизрісіо еззе: риііагіиш 
іп аизрісіиш шіііеге.—особ, право произ¬ 
водить такія наблюденія, право гаданій, 
аизрісіа ЬаЪеге, отс. аизрісіа ропеге, пе¬ 
редать право ауспицій = сложить съ себя 
должность. — Такъ какъ на войнѣ право 
гаданій принадлежало главнокомандую¬ 
щему, то отс. аІф ішрегіо аизрісіодие или 
бисіи аизріс^ие зио, подъ его главнымъ 
начальствомъ. — В) пер.: главное на¬ 
чальство, власть, іиіз аизрісііз (у): ра- 
гіЪиз аизрісііз (*)-). — П) шеіоп., при¬ 
мѣта, знакъ, предзнаменованіе, аизрі- 
сіиш іасеге (давать, о птицахъ 2с). 

аизрісог, аіиз вит, агі, наблюдать 
примѣты, производить гаданіе по пти¬ 
цамъ, РаЪіо аизрісапіі аѵез поп аббі- 
хеге. — аизрісаіо и аизрісаіиз, а, 
ига см. особо. 
аизіег, зігі, ш. южный вѣтеръ. 
*аизіёгё, абѵ. серьезно, строго, 
аизіегиз, а, иш, терпкій, кислый, 

(прот. шіііз); пер.: I) серьезный, строгій, 

Ьопга, роёшаіа, серьезнаго содержанія 
(*(-). — П) мрачный, зепез: ІаЪог, тя¬ 
гостный (I). 

аизігаііз, е, южный, 
апвпш, і, п. отважное предпріятіе, 
аиі, соп). или (исключаетъ одно изъ 

двухъ понятій), тк. въ связи = или же, 
или по крайней мѣрѣ, или вообще, или 
скорѣе, иди точнѣе, тк. = иначе, въ 
противномъ случаѣ, диоб езі ѵегиш аиі 
іаізиш. 
аиіёт, соп]. но, же. 
*аиіНерза, ае, і. самоваръ, 
аиібг, аиібгііаз, см. аисіог еіс. 
аиіитпаііз, е, осенній. 
1. аиіиіппиз, і, т. осень; шеіоп. = 

годъ, зеріет аиіишпі (*)•). 
2. аиіишпиз, а, иш, осенній (•(*). 
аиійто, аѵі, аіит, аге, думать, I) по¬ 

лагать, считать, тк. съ двумя асе. (|).— 
И) (прот. пе^о) утверждать, говорить. 
аихІІІагіз, с, помогающій, вспомога¬ 

тельный. I) (поэт.) вооб.: сагшеп, беа 
(о Люцинѣ). — II) въ част., соЬогіез, 
вспомог, отряды (прот.Іефпез).—зиЪзі., 
ріиг. аихіііагез, іиш, ш. вспом. войска 
(прот. Іефпез). 
аихіііагіиз, а, иш, помогающій, вспо¬ 

могательный, аих.шііііез (прот. Іефпез). 
аихШог, аіиз зиш, агі, подавать по¬ 

мощь, помогать, аЪзоІ. или съ баі. 
аихШиш, Іі, п. помощь, I) вооб., по¬ 

мощь, вспоможеніе, аіеі аихіііо еззе (тк. 
абѵегзиз аЦб); аихіііиш іегге аісі и аісі 
сопіга а^ш: іегге аихіііиш ресипіае, 
спасти: аісі ѵепіге аихіііо (на помощь): 
шіііеге а^т аихіііо; пер., аихіііо посііз, 
подъ покровомъ ночи.—средство, особ, въ 
ріиг., аихіііа рогіаге зосііз часто = вспо¬ 
могательныя средства, средства къ за¬ 
щитѣ, къ спасенію. — II) въ част., по- 
мощь=вспомогательныя войска, об. ріиг., 
ша^па е^иііит еі ребііит аихіііа. 
аѵагё, абѵ. жадно, съ жадностью. 
аѵагШа, ае, і. жадность, алчность, 
аѵагиз, а, иш, жадный, I) жадный, 

алчный, Ьошо.— поэт, о неодуш., іііиз, 
златолюбивый (на которомъ обитали злато- 
любцы і): зрез (*(*). — П) поэт, пер., 
алчно жадный, ненасытный (въ своей 
алчности), шаге, ѵепіег.— съ §еп., пиі- 
Ііиз ргаеіег іаибеш аѵагиз. 
аѵёЬо, ѵехі, ѵесіііт, ёге, увозить, 

уносить (прот. абѵеЬеге), е^иііез Ае^ур- 
іиш: засга іп йпііішаз игЪез.— поэт., 
аііаз огаз, въ другіе края (*)•). — Разз. 
аѵеЬі шебіаі. = отъѣзжать, уѣзжать, 
(прот. абѵеЬі), аЪзоІ. или бошиш е са- 
зігіз: аѵесіиз аЬ зиіз. 
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аѵеііо, ѴсИі и ѵпізі, ѵііізит, ёгс, 
отрывать, срывать, вырывать, I) вооб.: 
рота ех агЪогіЪиз ѵі: Ііитегіз сариі: 
зіЬі аѵеііі ^иЪеі зрісиіит. — пер., ^иае 
аѵеііі іпѵеіегаіа поп роззипі.— П) прегн., 
вырывать=насплыю отнимать, удалять, 
А) соб.: акрп сіе шаігіз сошріехи: аѵиі- 
зиз а теіз (изъ кружка моихъ): іетріо 
Раііаёіит, похитить (у). — В) пер., а) 
рзбавлять'отъизвѣстнаго состоянія, аЦт 
аЬ еггоге.— Ъ) вырывать у кого что-н. = 
лишать кого чего, отнимать, Іисгиш. 

аѵёпа, ас, I. I) овесъ, какъ родъ зер¬ 
нового хлѣба, и какъ сорная трава, 
лпкій, или глухой овесъ.— И) пер., сте¬ 
бель овса; отс. шеіоп., а) зіп^., па¬ 
стушья дудка, свирѣль, особ. тк. для 
ооозначенія самой безыскусственнойидил- 
лической пѣсни. — Ь) ріиг., ^ипсіае рісе 
аѵепаѳ или одно зігисіае аѵепае, со¬ 
единенная пастушья, или Панова сви- 
і-ьль (і). 

1. аѵёо (Ііаѵёо), ёге, сильно желать, 
съ асе. съ іпі*. или съ допол. предл. 

2. аѵёо или Ііаѵёо, ёге, быть въ доб¬ 
ромъ здоровьѣ, здравствовать, ішрегаі;. 
аѵе (Ъаѵе), здравствуй, здорово I или 
прощай 1 
аѵегго, ѵеггі, ёге, слетать, пер., уби¬ 

рать прочь. 
аѵеггапсо, агс, отвращать, отклонять 

что-л. дурное. 
1. аѵегзог, йіиз зшп, йгі, отворачи¬ 

ваться, I) соб., аЬзоІ., Ьаегеге Ьошо, 
аѵегзагі, гиѣеге. — съ асе., Щіиш (отъ 
сына).— П) пер., кого или что отвергать, 
пренебрегать, аЦш: ргесез. 

2. аѵегзог, бгіз, т. похититель. 
аѵегзиз, а, иш, РАф. отвращенный, 

I) обращенный въ другую сторону, спи¬ 
ною къ чему, задомъ, сзади (прот. 
асіѵегзиз), саеДеѣапіиг аѵсгзі: аѵегзоз 
(задомъ) Ьоѵез іп зреіипсаш Ігахіі. — 
зиЬзі., ріиг. аѵегза, бгиш, п. противо¬ 
положном часть, задняя часть, аѵегза 
іпзиіае. — И) пер., нерасположенный, 
чеблагосклонный, съ аЬ с. аЫ., съ еіаі. 
или аЬзоІ. 
аѵегіо, ѵегіі, ѵсгзшп, ёсв, отворачи¬ 

вать, обращать въ другую сторону, по¬ 
ворачивать, направлять, I) соб.: А)вооб.: 
паѵез іп аНшп: Яшпіпа, отводить: ііег 
аЬ Агагі: аЬ аідо ошпішп іп зе осиіоз, 
обращать.— поэт, съ асе., ІлЪусаз огаз, 
пересадить, перенести на Лив. берега 
(|).— отс. разз. тесііаі. съ асе., еершз 
Іопіез аѵегіііиг, коня не влечетъ къ клю¬ 
чевой водѣ (|). — В) въ части., 1) на¬ 
сильно удалять, прогоиять, ЪагЬагоз а 

рогііз сазігопцп, отразить: сіаззеш іп 
іи^аш, обращать въ бѣгство.—и съ асе. = 
обращать въ бѣгство, ргіто ітреіи Ьоз- 
іеш. — 2) похищать, красть, ресипіаш 
риЫісат: ^иаіиог Іаигоз а зіаѣиііз (*)*).— 
II) пер.: А) вооб., отвращать, отклонять, 
яиосі ошеп (Ііі аѵегіапі: саизаш іп акрп, 
сваливать. — В) въ част.: 1) отклонять 
чью-либо склонность, МЫСЛИ 2С отъ чего, 
отвлекать,акуз шепіеш, или апітшп, или 
оріпіопет аѣ аЦа ге: аЦт аѣ іпсеріо.— 
2) касательно образа мыслей отвлекать, 
отвращать, дѣлать чуждымъ чьей-л. 
дружбы, лишать чего, акрп или зе аЬ 
акуз ашіеіііа: аіеіз апітшп а зе, ли¬ 
шиться чьего расположенія, 
аѵіа, ае, I. бабушка, 
аѵіагіипі, Іі, п. птичій садокъ, птпч- 

ішкъ, тк. мѣсто въ лѣсу, гдѣ водятся 
птицы. 

аѵійё, аЯѵ. шадпо. 
аѵІйНаз, йііз, I. страстное желаніе, 

страсть, съ ^еп. оЪр, сіЬі; аЬзоІ., алч¬ 
ность, жадность, сребролюбіе. 

аѵійиз, а, иш, жидный, жаждущій 
чего, I) съ ^еп. пли съ а<1, или съ іп с. 
асе., ІаиДіз: поѵагит гегит,обуреваемый 
страстью къ нововведеніямъ. — Ъеііі ^е- 
гшніі: а<1 ри^пат: іп (Зігерііопез тапиз, 
жадныя къ грабежу: іп поѵаз гез іп^епіа, 
революціонныя наклонности. — поэт, со 
слѣд. іпі., сотіпіМеге ри^пат.—П) аЬзоІ.: 
а) сребролюбивый.—Ь) ненасытный, не¬ 
умѣренный, невоздержный, о лицахъ, 
и иеодуш.— с) жаждущій брани, воин¬ 
ственный, Ѵиісапиз (*)*): Іе&іопез.— (1) 
властолюбивый, іп&епішп. 

йѵіз, І8, I. птица (и какъ собир.).— въ 
част., аѵі зітіііз, какъ чайка (■)*).— въ 
отношеніи къ предсказаніямъ: предзнаме¬ 
нованіе, знакъ, аѵіЬиз Ъопіз или зесип- 
(Ііз, при хорошихъ предзнаменованіяхъ, 
въ добрый часъ (прот. зіпізігіз аѵіЬиз). 

аѵііиз, а, иш, дѣдовъ, дѣдушкинъ, 
бабушкинъ, наслѣдственный, родовой, 
иногда тк.= весьма старый, старинный. 

аѵіпз, а, иш, въ сторонѣ отъ дороги 
находящійся, а) неодуш. = отдаленный, 
уединенный, заііиз еі топіез: посіигпа 
еі аѵіа іііпега, ночные переходы по не- 
лротоптаннымт дорогамъ.—зиѣзі. аѵіит, 
іі, п. отдаленпое мѣсто, глухое мѣсто, 
глушь, об. ріиг. (тк. съ ^еп. напр. аѵіа 
іііпегит).— Ъ) (поэт.) о лицахъ, сбившій¬ 
ся съ дороги, іп топіез зе аѵіиз аЪйіЯіі 
аііоз (*)*). 

аѵбсо, аѵі,аіит.аге, отзывать, I) соб., 
съ аЬ с. аЫ. или съ іп или съ аі с. асе.— 
И) пер.: отвлекать, отклонять, удержи- 
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вать, й геЪиз дегеп^із: ай АпііосЪшп 
тиШисІіпіз апітоз, склонять на сто¬ 
рону А. 
аѵбіо, аѵі, аіиш, йге, отлетать, уле¬ 

тать, поспѣшно уделяться, сііаііз е^иіз 
Кошаш: Ыпс аѵ. (объ умирающихъ), 

аѵипейіиз і, ш. дядя (по матери), 
аѵиз, і, ш. дѣдъ, иногда тк. прадѣдъ — 

а вооб. предокъ (•)•). 

1 ахіз, із, т. ось, I) ось; теіоп. 
(поэт.),колесница, (зіп&.иріиг.).—П)пер., 
ось небеснаго тѣла; отс. (поэт.) а) по¬ 
люсъ, особ, сѣверный полюсъ. — ѣ) все 
небо, зпѣ (писіо) ахе, подъ открытымъ 
небомъ. — с) страна свѣта, Ьогбиз, сѣ¬ 
веръ, Ьезрегіиз, западъ. 

2. ахіз (авзіз'), із, т. доска. 

Ьаса (Ъасса), ае, Г. ягода; особ, мас¬ 
личная ягода, оливка.— пер., а) всякій 
круглый древесный плодъ. — ѣ) (поэт.) 
жемчужина. 

Ъасашз, а, шп, унизанный жемчу¬ 
гомъ, жемчужный, піопііе (1*). 
Ъасса, Ъассаіиз, см. Ъаса, Ъасаіиз. 
Ъассаг (ЪассЬаг), агіз, п. или Ъасса- 

гіз, із, Г. балдырьянъ, земной ладанъ. 
ЪассЬа, ае, Г. вакханка, боговдохно¬ 

вленная (восторженная, изступленная) 
жрица Вакха, спутница Вакха. 
ЪассЬаг и ЪассЬагіз, см. Ъассаг. 
*ЪассЬаііо, бліз, Г. вакхическое пп- 

рованіе, неистовство. 
ЪассЪог, аіиз зшп, агі, I) іпіг.: А) соб. 

праздновать вакханаліи, отс. ЪассЪап- 
іез, вакханки.—В) пер.: а) вооб. о людяхъ, 
вакхически пировать, шумѣть, не¬ 
истовствовать.— тк. неистово метать¬ 
ся, рыскать, рег игѣеш (*)•), іп апіго (*(*). — 
ѣ) о неодуш. предм.= неистовствовать, 
бушевать, выть, о вѣтрѣ. — бурно или 
поспѣшно распространяться, о слу¬ 
хахъ, рег игЪеш (•(•).— И) іг. произно¬ 
сить вакхическій призывъ.— Разз. о 
мѣстѣ«= оглашаться праздничными кри¬ 
ками въ честь Вакха, ЬассЪаіа ^и^із 
ГСахоз (*(•). 
Ъассііёг, см. ЪасІІег. 
Ъассйіа, Ъасйіа, ае, Г. ягодка. 
♦Ъасііёг, Іёга, іёгиш, приносящій 

ягэды, оливки. 
ЬасіІІшп, і, п.палочка.— особ, палка 

ликтора. 
Ъасйіиш, і, п. и (позд.) Ъасйіиз, і, ш. 

па іка(для опоры при хожденіи, затѣмъ= 
зсіріо, тросточка, и = Гивііз, трость для 
нанесенія удара); отс. тк. какъ палка 
пастуха, жезлъ, особ, авгура. 
Ьаіаепа, ае, $. китъ. 
Ъаіапиз, і, Г. бегеновый орѣхъ. 
* ЪаШго, бпіз, т. балагуръ, шутъ. 
Ъаіаійз, йз, ш. блеяніе. 
ЬаіЪиз, а, иш, заикающійся, карта¬ 

вый. 

ЪаІЪШіо, Іѵі, ііит, Іге, I) іпіг. заи¬ 
каться, картавить, пришепетывать. — 
П) іг. заикаясь говорить, лепетать, Шит 
ѣаіѣйііі зсаигиш, пришепетывая, т.-е. 
нѣжно называетъ его кривоногимъ (у). 
Ъаііпёит, сокр. Ъаіпёит, і, п., ЪШ- 

пёа или Ьаіпёа, огпш, п. об. Ъеіегосі. 
ЪаІІпёае, сокр. Ъаіпсас, агипц Г. баня. 

Ъаіізіа или Ъаііізіа, ас, Г. бадиста, 
метальная машина. 

Ъ&Іпёае, см. ЪаНпеит. 
Ъаіпёаіог, бгіз, ш. банщикъ. 
Ъаіпёбіит, і, п. (ріиг. Ъеіегосі. Ъаі- 

пёбіае, агиш, Г.) небольшія бани. 
Ъаіпёит, см. Ъаііпсит. 
Ъаіо, аѵі, аіит, аге, блеять.— поэт., 

ѣаіапіез, овцы. 
Ъаізатит, і, п. бальзамъ, бальзамное 

дерево. 
Ьаііёиз, і, т. и ЪаКёит, і, п. пере¬ 

вязь, портупея. 
ЪагаІЬгит, і, п. пропасть, бездна, особ, 

подземное царство. — ЬагаіЪго йопаге, 
промотать (-(*). — пер., ѣаг. тасеііі (о 
прожорливомъ человѣкѣ •(•). 

ЪагЬа, ас, Г. борода у людей и жи¬ 
вотныхъ. 
Ъ&гЪатё, а(іѵ. по иностранному (т.-е. 

не по-гречески, и не по-латыни), вар¬ 
варски, грубо (въ познаніяхъ, по языку 
и обращенію). 

ЪагЬагіа, ае (парал. ф. ЪагЪагІёз, асе. 
-еш, аЫ. -е), Г. I) чужіе края (прот. 
Греція и Римъ). — II) шеіоп., грубость, 
а) умст., необразованность, невѣжество, 
тк. варваризмы въ рѣчи.— ѣ) нравств., 
варварство, дикость, жестокость. 

ЪагЬагІсиз, а, иш, иноземный, чу¬ 
жой. 

ЬагЪагіёз, см. ЪагЪапа. 
ЪагЪагиз, а, иш, I) шюстрапный. чу¬ 

жой; зиЬзі. иноземецъ, чужестранецъ, 
которому были чужды нравы и обычаи 
грека и римлянина.— въ част, объ опре¬ 
дѣленномъ народѣ, а) въ противополож¬ 
ность грекамъ, варварскій = италійскій^ 
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римскій, латинскій. — Ь) вмѣсто фригій¬ 
скій, сагтеп (*(•). — с) вм. персидскій, и 
ЬагЬагпз главн. обр. о персидскомъ царѣ 
и сановникахъ. — И) теіоп., грубый, 
a) умств. необразованный, невѣже¬ 
ственный.— Ь) нрав, варварскій, ди¬ 
кій, жестокій. 
ЬагЬаіиз, а, ит, бородатый, 1) вооб. 

(прот. ітЬегЬіз), зиЬзі., взрослый, по¬ 
жилой. — 2) въ част., бородатый ри¬ 
млянинъ древняго времени (когда не 
брили бородъ) (*}-). 

ЪагМІоз, і, с. лира (*(•). — теіоп. = 
«пѣсня (которую играли на лирѣ •(*). 

ЬагЬйІа, ае, Г. бородка, пушокъ на 
подбородкѣ. 

* Ьагйиз, а, ит, тупоумный, глупый. 
Ьаггиз, і, ш. слонъ. 
ЬазШса, ае, Г. базилика, огромное ве¬ 

ликолѣпное зданіе съ двумя рядами ко¬ 
лоннъ, съ судейскою и биржевою залами. 

Ьазіз, із и ёоз, асе. іт, аЫ. і, Г. осно¬ 
ваніе, подножіе, пьедесталъ, зіаіиае. 

*ЬаШ1ит, і, п. жаровня, курильница* 
Ъёйіё, абѵ. счастливо. 
Ьёаіиз, а, ит,РА<у. счастливый, бла¬ 

женный, I) вооб.: а) о лицахъ: ѵісіог: 
а^гіеоіае рагѵо Ьеаіі, малымъ доволь¬ 
ные (*)•). — зиЬзі., Ьеаіі, счастливцы.— 
b) объ остоятельствахъ : ѵііа. — II) въ 
част.: А) земными благами осчастли¬ 
вленный, благословенный, богато ода¬ 
ренный, богатый, а) о лицахъ: шиііег: 
ТЬупа тегее Ъеаіиз, обогащенный (■(■).— 
Ріиг. зиЬзі., Ьеаіі, богачи (*)-).—Ъ) о госу¬ 
дарствѣ и проч.: сіѵііаз или гез риЫіса: 
сіѵііаііз зіаіиз.—с) о владѣніи и проч., 
^агае АгаЬат (*)•), гиз (*}•). — В) Ьеаіі, 
праведные = умершіе; отс. Ьеаіогит іп- 
зиіае, острова праведныхъ (на западѣ 
земного шара въ океанѣ*. 

Ьеііаійг, бгіз, т. воинъ, ратникъ.— 
аіігіЬиі. (поэт.), воинственный, воин¬ 
скій, бенз, Марсъ: еяииз, боевой. 

Ьеііаігіх, Ісіз, Г. воинственный, рат¬ 
ный, Коша (•[*), сііѵа, Паллада (*)•). 

Ьеііё, абѵ. мило, прелестно, велико¬ 
лѣпно, пе^аге, учтиво: Ьеііе асИпіс, до 
сего времени дѣло идетъ превосходно. 

ЬеШсозиз, а, ит, воинственный 
(прот. ітЬеІІіз), §епз,ргоѵіпсіа. — пер., 
Ьеііісозіог аппиз, слишкомъ богатый 
войнами. 
ЬеШсиз,а,иш, войны касающійся,на 

войнѣ добытый или понесенный, воен¬ 
ный, іогтепіа оре^ие:гез Ьеіііса, воен¬ 
ное дѣло; но гез Ьеііісае (прот. игЪапае): 
шогз,на полѣ брани: ѵігіиз, храбрость.— 

-зпЬзі., Ьеііісит, сигналъ, знакъ трубы 

къ оружію, къ сраженію, въ соединеніи 
Ьеііісит сапеге, трубить, давать сигналъ 
къ выступленію, къ сраженію; и пер., 
бить тревогу (тк. побуждать, воспламе¬ 
нять). — II) поэт, пер., воинственный, 
сіеиз, о Ромулѣ (•)*), беа, о Палладѣ (-)*). 

ЪлШ&ёг, $ёга, &ёгиш, I) воюющій.— 
II) воинственный (|). 

ЬсШ^ёго, аѵі, аіит, аге, вести войну, 
воевать, ратовать, аЪзоІ., сит аЦо. 

Ьсііірбіепз, спііз, сильный на войнѣ; 
зиЬзі., Веіііроіепз, Марсъ (*(•). 

Ьеііо, аѵі, аіит, аге, вести войну, 
воевать, I) соб.: сит а^о: айѵегзиз аідт: 
Ъеііаге Ьеііит Ьос.— И) поэт. пер. = бо¬ 
роться, вооб.— Поэт, парад, ф. Ъеі- 
Іог, агі. 
Ъеіійа, см. Ъсіиа. 
Ьеііит, і, п. I) война, А) соб.: сіѵііѳ.— 

Ьеііит Гасеге, поднять, начать воину: 
Ъ. іпбіееге, объявлять: Ь. іпсірсге: Ь. 
іпГегге аіеі или сопіга раігіат, итти вой¬ 
ною на кого, начинать воину съ кѣмъ: 
Ь. дегеге, вести: Ь. бисеге (затягивать).— 
іп Ъеііо, во время войны: іп Ьеііо... іп 
расе, рѣдко (съ деп. или а<Ц.) одно Ьеііо, 
какъ Ьеііо Котапогит, Ѵ^епіі Ьеііо.— 
1осаііѵ.Ье11і = навойиѣ,во время войны, 
об. ѵеі сіоті ѵеі Ьеііі или ЬеШ ботщие, 
сіоті Ьеііщие, Ьеііо ботщие, боті Ьеііо- 
дие. — В) пер.: Ь. ігіЬипісіит, споръ, 
борьба съ трибунами.— П) теіоп. = сра¬ 
женіе, битва, бой. 

Ъеіійозиз, см. Ъеіиозиз. 
Ъсііиз, а, ит, ыилыіі, прелестный, 

великолѣпный, пріятный, Ьотіпез: Ьеі¬ 
іит езі со слѣд. іпГ., аіщио ехіго. 

Ьёійа (Ьеіійа), ае, Г. звѣрь, особ, боль¬ 
шой, неуклюжій (слонъ, тигръ, левъ, ка¬ 
банъ, китъ и другія огромныя морскія 
животныя), чудовище, I) особ.: зііѵезігіз: 
Гога еі іттапіз. — особ, о слонахъ, Ь. 
Іпсіа (*)•).—II) пер., какъ бранное слово о 
людяхъ, чудовище, извергъ, ітрига: ѵоіо 
с§о іііі Ьеіиае озіепбеге еіс. 

*Ьё1йбзиз, а, ит, изобилующій звѣ¬ 
рями, Осеатіз (у). 

Ьспё, айѵ., сотр. тёііиз, зир. орііте, 
хорошо, дѣльно, какъ должно быть, 
ііріятпо, красиво гс, какъ въ физич., 
такъ и нравств. отношеніяхъ (прот.таіе), 
I) соб.: А) вооб.: а§ег Ьепе сиііиз. — 
Особыя выраженія: а) Ьепе сіісегѳ, а) 
хорошо, правильно говорить.—/9) Ьепе 
біееге аісі, хорошо отзываться о комъ, 
хвалить кого; отс. Ьепе сіісіа, похвалы.— 
Ь) Ьепе Гасеге, а) хорошо, правильно 
дѣлать, поступать; отс. Ьепе Гасіа, бла¬ 
городные поступки, прекрасныя дѣянія. 



Ьёпёсіісо — 70 Ы(1еп5 

заслуги. — р) Ъепе іасеге аісі, дѣлать 
добро кому, оказывать благодѣяніе; отс. 
зіЪі, ни въ чемъ не отказывать себѣ.— 
с) Ъепе езі аісі, кому-н. хорошо, чьи-и. 
дѣла обстоятъ благополучно,Рошреіошс- 
1іи$ езіГасІит,Помпею стало лучше, Пом¬ 
пей поправился. — и съ(аЫ. вещи, аіца 
ге Ъепе езі (аісі), кому-н. хорошо въ ка- 
комъ-н. отношеніи: Ъепе езі или Ъепе 
ЪаЪеі., дѣло обстоитъ благополучно, хо¬ 
рошо, я доволенъ.— В) прегн., въ отно¬ 
шеніи слѣдствія = удачно, счастливо, 
Ъепе рп^паге.— II) пер., съ асу. и асіѵ., 
для усиленія: порядочно, Ъ. гоЪизіиз: 
Ь. роіиз, изрядно подгулявшій: Ъ. шиНі. 

Ъёпёбісо, -йісіипц см. Ъспс. 
Ъёпёіасіо, -іасіит, см. і’асіо. 
ЪёиёПсіагіиз, а, шп, къ благодѣянію 

относящійся, благотворительный, зиЪз!., 
Ъепейсіагіі, огшн, т. льготные солдаты 
(свободные отъ фортификаціонныхъ ра¬ 
ботъ). 
ЪёпёПсіит, іі,п.І) доброе дѣло(прот. 

шаіейсіиш, іпіигіа).—II) въ част.,благо¬ 
дѣяніе, услуга, милость, выраженіе 
милости, благоволенія, А) вооб.: Ъ. 
аісі (Іаге, Ъ. аісі ІгіЪиеге: аЦт Ъепейсіо 
аШсеге, оказать кому благодѣяніе: Ъ. 
ассіреге аЪ аЦо.—аіф Ъепейсіа іп аіят, 
услуги, оказываемыя кому.—іп Ъепейсіі 
іосо или іп Ъепейсіо, какъ милость, въ 
видѣ милости: іп эшпто Ъепейсіо, какъ 
высшая милость; похоже Ъепейсіі саиза 
или рег Ъепейсіит.—отс. Ъепейсіо, бла¬ 
годаря посредничеству, старанію, хода¬ 
тайству, помощи, іио Ъ.: йеогшп Ь.: 
зогііит Ъ., съ помощью ж.—В) въ го- 
суд. жизни, знакъ милости, знакъ от¬ 

личія, пожалованіе, награжденіе, отс. 
зио та^по Ъепейсіо еззе, быть много 
обязану его представленію: іп Ъепейсііз 
(въ числѣ представленныхъ къ наградѣ) 
ай аегагіиш йеіеггі. 
Ъёпёіісиз, а, шп, сошр. Ъепейсепііог, 

зир. Ъепейсепііззітиз, благодѣтель¬ 
ный, благотворительный. 

Ьёпёѵбіепііа, ае, Г. доброжелатель¬ 
ство, благоволеніе, благосклонность, 
милость, тк. іп или ег§а аіцт. 

Ьёпёѵбіиз, а, ит, сотр. Ъепеѵоіепііог, 
зир. Ъепеѵоіепііззітиз, доброжелатель¬ 
ный, благосклонный, милостивый, 
преданный, аЪзоІ. или съ йаі. 

Ьёпі^пё, айѵ. радушно, I) по образу 
мыслей, радушно, ласково, милостиво 
(прот. шаіі^пе), арреііаге тіІИез: гезроп- 
йеге: агша сареге, охотно: Ъепі^пе йісіз 
или одно Ъепі^пе, весьма благодаренъ, по¬ 
корно благодарю.—И) подѣлимъ,щедро. 

торовато, вдоволь^ отс. Ъеш^піиз зв' 
ігасіаге, слишкомъ баловать себя (*(*); 
Ъ. іасеге аісі, оказывать кому благо¬ 
дѣяніе. 

Ъёпідвііаз, аііз, Г. радушіе, І) въ об¬ 
разѣ мыслей и обхожденіи радушіе, лас¬ 
ковость, благосклонность.— И) въ дѣлѣ, 
благотворительность, щедрость, торова¬ 
тость, } елужливость, тк. іп аЦт. 

Ъёш&пиз, а, ит, радушный (прот. ша- 
1і&тіз),І) по образу мыслей и обхожденію, 
радушный, ласковый, благосклонный, 
внимательный.— пер., о нсодуш., ѵиііиз 
(ріиг.), огаііо.— П) въ дѣлѣ, о лицахъ = 
благодѣтельный, щедрый, тороватый., 
услузклнвый. — поэт. тк. съ ^еп., ѵіпі 
зотпщие, изнѣживающій себя сномъ и 
виномъ.— о нсодуш., щедрый, обильный, 
плодовитый (прот. шаіі^пиз), а^ег (у;. 
Ъёо, аѵі, аіиш, аге, дѣлать счастли¬ 

вымъ, осчастливить чѣмъ-н. = одарять, 
обогатить, аіят аЦа ге (і*). 
ЪезІІа, ае, Г. животное, звѣрь, какъ 

неразумное существо, пшіа, іега; отс. 
аЦт ай Ъезііаз тГИеге, отправить кого 
па бой съ зьѣрями на аренѣ. 

Ьезііагіиз, а, ит, звѣриный.—зиЪзі., 
Ъозілагіиз, іі, т. звѣроборепъ на аренѣ. 
ЫЬо, ЫЬі, ёге, пить (прот. ейеге, 

ѣсть), I) соб.: йаге ЪіЪеге: аідй ЪіЪепйит 
аісі йаге: адиат, иѵат (виноградный 
сокъ): (детта, изъ бокала, украшеннаго 
драгоцѣнными камнями •(*): ЪіЪеге Сгаесо 
тоге, пить за чье-н. здоровье.—поэт., 
ЪіЪеге Яшнеп, жить при рѣкѣ.—II) пер., 
вооб. вбирать въ себя, всасывать, 
а) о неодуш., заіргаіа ЪіЪегипі (+): агсиз 
ЪіЪіі (*(•).—Ъ) о лицахъ, аиге или аигіЪиз 
ак|й, съ жадностью слушать (•(•). 

ЬіЬйіиз, а, шп, охотно пьющій, тк 
съ ^еп. (напр. ѵіпі Мегпі, охотникъ до 
фалерна *(■).— пер., о неодуш. = краску 
или воду всасывающій, вбирающій 
въ себя, Іапа (•(•), Іаріз, песчаникъ (|), 
пиЪез (•(■). — отс. влажный, мокрый, 
агепа (і*). 
Ысерз, сірШз, двуглавым, рпег. — 

поэт., о двухъ вершинахъ, Рагпаззиз (•)*). 
*Мсб1ог, огіз, двуцвѣтный (Т). 
Мсогп1§;ёг, $ёгі, ш. двурогій (про¬ 

звище Вакха *(■). 
Ьісогпі8,е,двурогій,сарсг(|).—поэт, 

пер., Іипа, новый мѣсяцъ; о вилахъ, дву¬ 
зубчатый, о двухъ зубцахъ; о рѣкахъ, 
о двухъ рукавахъ (|). 

ЬІйеп8, епіі8, двузубый, о двухъ зуб¬ 
цахъ, ГогГех (*(•).—зиЪзі., а) т. двузус- 
чатая мотыка.— Ъ) Г. жертвенное жи¬ 
вотное, у котораго уже есть два полныхъ 
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ряда зубовъ, особ. овца. — пер. вооб. 
овца (|). 
ЪІйепШ, аііз, п. мѣсто, пораженное 

молніей и очищенное жертвоприношеніемъ 
(Ъісіепз), Ъ. шоѵеге, прикасаться (и т. 
о. осквернять). 
ЪШшн, і, п. двудневный промежу¬ 

токъ времени, два дня; отс. асе. Ъійишп 
или рег Ьібишп, два дня, въ продолже¬ 
ніе двухъ дней: Ъісіио розі, два дня спустя: 
Ьісіио ^ио, черезъ два дня послѣ того, 
какъ. 
Ъіеппіпт, Іі, п. двухлѣтіе. 
ЪІГагІаш, айѵ. въ двѣ стороны, на двѣ 

части, въ двухъ мѣстахъ. 
ЪШг, іёга, Гегиш, дважды (въ годъ) 

приносящій плоды. 
ЪіМиз, а, от, надвое раздѣленный 
ЪШгіз, е, двустворчатый, ѵаіѵае (і*).— 

поэт, пер., иЪі Ъііогет (Іаі ііЪіа сапіит, 
гдѣ (фригійская) флейта беретъ то низкіе, 
то высокіе аккорды (*)*). 
ЫГогтіз, е, двоеобразиый, двоевидный, 

шопзігиш, о Минотаврѣ (*)*): ѵаіез (какъ 
человѣкъ и какъ лебедь *(*). 
Ыігопз, Ггопііз, двуличный, о двухъ 

лицахъ, Іапиз (і*). 
ЪіГигсиз, а, итн, о двухъ зубцахъ, раз¬ 

двоенный, вилообразный. 
Ы&ае, агит, Г. послѣ—авг. Ъі&а, ае, Г. 

пара запряженныхъ коней или быковъ; 
отс. колесница, запряженная парой. 
ЪІ^аіиз, а, ит,съ изображеніемъ пары 

лошадей, запряженныхъ въ колесницу, 
агдепіит. — зиЬзі, Ъідаіиз, і, т. сере¬ 
бряный денарій (съ указаннымъ изобра¬ 
женіемъ). 
ЪУй^із, е, въ двѣ лошади запряжен¬ 

ный, парный. 
ЪІ)й#из, а, шп, въ двѣ лошади запря¬ 

женный, парный, е^ш Ъуи^і или зиЪзі. 
Ъуи^і, бгит, ш. пара запряженныхъ 
лошадей (*)*): сегіатеп, сраженіе на ко¬ 
лесницѣ, запряженной парой лошадей (ф). 

♦ЬШЬга, ае, Г. два Фунта. 

ЪШЪгіз, е, дву Фунтовый. 
Ъіііп^иіз, е, I) двуязычный = на двухъ 

языкахъ говорящій. — П) пер., двулич¬ 
ный, лицемѣрный. 
ЫІіз, із, желчь*, пер.,желчь = гнѣвъ, 

пегодованіе. — аіга (или підга) Ъіііз, ме¬ 
ланхолія. 

*М1іх, Ісіз, изъ двухъ пнтеіі состоя¬ 
щій, двойной (!). 

*Ы1изІгІ8, е, десятилѣтній (ф). 
Ытагіз, е, при двухъ моряхъ нахо¬ 

дящійся, о мѣстѣ (*і*). 
*ЫтагНиз, і, т. женатый на двухъ. 
’Ытаіёг, ігіз, ш. имѣющій двухъ ма¬ 

терей (о Вакхѣ, который будучи сыномъ 
Семелы, былъ доношенъ въ ляжкѣ Юпи¬ 
тера ф). 
МтетЪгіз, е, двуличный, двоеобраз- 

ный, о кентаврахъ (получеловѣкъ, полу¬ 
конь); отс. Ь. бэппа и зиЪзі;., Ьітет- 
Ъгез, кентавры (ф). 
Ъітезігіз, е, двумѣсячный. 
Ъітйіиз, а, ит, двулѣтній. 
Ъітиз, нт, двулѣтній, іапгиз. 
Ьіпі,ае, а, деп. Ьіпиш, по два, I) соб.: а) 

при раздѣленіи, ѵепаііопез Ъіпае рег (Ііез 
диіпдие: Ъіпоз (зсурЬоз) ЪаЪеЪат (двѣ па¬ 
ры).— Ь) при сущ. ріиг. іапіит, означаю¬ 
щихъ одинъ предметъ, два, сазіга, Ііііегае 
(письмо), соріае (войско).—с) при числахъ, 
Ьіпа тіііа. — П) пер., о вещахъ парныхъ, 
пара, два, двое, іаЬеІІагіі, ігепа (ф). 
Ыпбтіпіз, с, имѣющій два имени (*{*)• 
Ыраітіз, с, въ двѣ няди длиною или 

шириною. 
Ырагііо (ЫрегЙо), іѵі, ііит, іге, 

раздѣлять на двѣ части, об. рагі. Ъі- 
рагШиз, а, ит, раздѣленный на двѣ ча¬ 
сти, двойной.— отс. аЫ. ЪірагШб, а(іѵ. 
на двѣ части, въ двѣ стороны, съ двухъ 
сторонъ. 
Ъіраіепз, епіія, открытый на двѣ или 

съ двухъ сторонъ, отс. тк. двустворча¬ 
тый (у). 
Ырёйаііз, с, въ два Фута. 
ЫреппШг, іега, Гегит, вооруженный 

обоюдоострою сѣкирою (Ъіреппіз) (*)*). 
Ъіреппіз, е, обоюдоострый; зиЪзі., Ъі- 

реппіз, із, Г. обоюдоострая (о двухъ 
лезвіяхъ) сѣкира. 
Ырегііо, Ырегіііо см. Ъірагііо. 
Ъірёз, рёйіз, двуногій (прот. диасігирез); 

зиЬзі., Ьіребез, двуногіе, презрительно^ 
люди. 

Ъігётіз, е, 1) двувесельпый, снабжен¬ 
ный двумя веслами, ІетЪиз. — И) сна¬ 
бженный двумя рядами веселъ, только 
зиЪзі., Ъігетіз, із, Г. бирема, судно съ 
двумя рядами веселъ. 
Ыз, айѵ. дважды, Ъіз іегдие, дважды, 

даже трижды (а не одинъ разъ): Ъіз іегѵо, 
дважды или трижды (=рѣдко): Ъіз сопзиі, 
дважды бывшій консуломъ: Ъіз іп <Ііе, 
дважды въ день: при числит., Ъіз Ьіпа: 
Ъіз тіііѳ е^иоз (ф). 
Ызиісиз, а, пт, раздвоившійся (ф). 
Ъіійтёп, тіпіз, п., горная смола, ас¬ 

фальтъ. 
* МШтІпёиз, а, ит, состоящій изъ 

гориой смолы. 
Мѵіит, Іі, п. распутіе. 
* Ыѵіиз, а, ит, имѣющій двѣ дороги 

іаисез, ущелье съ двумя входами (ф)., 
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Ыаезиз, а, шп, пришепетывающій, 
шепелявый. 
Ъіапйё, айѵ. ласково, льстиво. 
Ыашіітспіит, і, п. ласкательство, 

лесть, льстивое слово (чтобъ располо¬ 
жить къ себѣ), об. въ ріиг. (прот. ті- 
пае).— пер., пріятность, прелесть. 
Ыашііог, Паа вит, ігі, ласкать, лас¬ 

каться къ кому, I) соб. аЬзоІ. или аісі 
или аісі бе аіцо, ухаживать за кѣмъ: 
ѵоііз зиіз, вѣрить въ то, чего хочется (*)*): 
рпегііііег Ыапйігі (ласкаясь, какъ ребе¬ 
нокъ, просить) раігі, ні еіс. — II) пер., 
о неодуш., манить къ наслажденію, до¬ 
ставлять пріятность, щекотать, зепзіЬиз. 
ЫашШіа, ае, і. ласкательство, лесть, 

въ ріиг = ласковыя слова, ласки, ком¬ 
плименты.— и (об. ріиг.) пер., прелесть, 
привлекательность, пріятное наслажде¬ 
ніе, щекотаніе, гегшп іаііиш. 
Ыапйиз, а, шп, ласковый, льстивый, 

I) соб.: атісиз (прот. уегиз атісиз).— 
отс. Ыапсіиз йисеге, милою пѣснью увле¬ 
кающій за собою (объ Орфеѣ *)*). — 
II) пер., пріятный, прелестный, привле¬ 
кательный, огаііо. 

*ЫаІёго, ауі, аіиш, аге, болтать, 
пустословить. 
Ыаііа, ае, $. насѣкомое (боящееся свѣ¬ 

та), моль. 
Ъбагіив, а, шп, бычачій, воловій, іб- 

гшп (въ Римѣ), СКОТНЫЙ (*)’). 
Воебіагсііёв, ае, т. главный началь¬ 

никъ въ Беотіи, беотархъ. 
Ббпа Бёа (Оіѵа), ас, Милостивая 

богиня, которая римлянками почиталась, 
какъ богиня цѣломудрія; впослѣдствіи ея 
храмъ сдѣлался мѣстомъ величайшаго 
распутства. 

ЪёпИаа, аііз, 1. доброта, хорошее 
свойство, хорошее качество, адгогит, 
ргаебіогит: ѵосіз, хорошій голосъ. — 
въ иравств. и умств. отношеніяхъ: саи- 
вае, правота дѣла; въ част.: о харак¬ 
терѣ, доброта, добродушіе, добросердечіе 
(прот. ігаиз, таііііа). 

Ьбпит см. Ъопив II. 
Ъбпив, а, ит, сошр, тёііог,— Іив, ^еп. 

огів, зир. оріітив, а, ит, хорошій 
по своей природѣ и по своему суще¬ 
ству (прот. шаіиз), I) асу.: А) хоро¬ 
шій, въ физич. и въ нравств. отнош., 
добрый, дѣльный и т. д. 1) самъ по себѣ 
хорошій, шшшіі, неподдѣльные (прот. 
вшшпі айиііегіпі): тешогіа (память): 
зсгіріа орііта Огаесогиш (*)*). — агз Ъ., 
агіез Ь. (см. агз).— Въ част.: а) по на¬ 
ружности, красивый, статный, іоппа.— 
ѣ) по происхожденію, знатный, благо¬ 

родный, Ъопо еззѳ зепеге паішп, изъ 
хорошей фамиліи. — с) для дѣла хоро¬ 
шій, дѣльный, способный, ассизаіог, 
роеіа.— съ аЫ., сопзіііо Ьопиз (ср. расе 
Ьеііодие Ъ.).— <І) для борьбы, храбрый, 
бравый (б. ч. зиЬзі. и съ аЫ., ѵіг расе 
Ъеііодие Ьопиз, ЪеІІо шеііогез, орііті 
Ьеііо. — 2) въ отношеніи чувствованія, 
состоянія, положенія, хорошій, свѣжій, 
здоровый, пріятный, благопріятный, сча¬ 
стливый, а) о физич. и умств. состояніи, 
ѵаіеіийо, шепз (умъ), апішиз (муже¬ 
ство).— Р) о физич. качествахъ и обстоя¬ 
тельствахъ, соіог (цвѣтъ ф), аеіаз, бод¬ 
рый возрастъ, юность; о воздухѣ и по¬ 
годѣ, іетрезіаз.— у) о мѣстѣ: ііег ше- 
Ііиз (і*).— д) объ извѣстіяхъ и слухахъ, 
хорошій, благопріятный, Ьопа сіе Боші- 
ііо іата езі. — *) объ образѣ мыслей, 
Ьопа гаііо (благонамѣренность) сшп рег- 
йііа сопйідіі.— ?) о житейскихъ обстоя¬ 
тельствахъ и состояніи души, Іата (из¬ 
вѣстность), зрез.— *?) о человѣч. дѣйст¬ 
віяхъ, отношеніяхъ, состояніи, хоро¬ 
шій = полезный, похвальный, орега. — 
или хорошій =г успѣшный, благоуспѣш¬ 
ный, благопріятный, счастливый, ехіі;из, 
Іогіипа. — Ьопаѳ гез, счастливое по¬ 
ложеніе, счастіе. — #) о времени, хо¬ 
рошій = счастливый, біез (*)*). — на¬ 
конецъ і) о предзнаменованіяхъ и обо 
всемъ, что сюда принадлежитъ, хоро¬ 
шій = предвѣщающій удачу, счастіе, 
счастливый, благопріятный, Ьопіз аѵі- 
Ьиз (ф). — о рѣчи, бісашиз Ьопа ѵегЬа 
(*)*). — 3) въ отношеніи назначенія, хо¬ 
рошій, т.-е. годный, удобный, цѣлесо¬ 
образный, топз ресогі Ьопиз аіепбо 
егаі: Ьопит, теііиз, оріітит езѣ съ 
іпі.—4) пер., о количествѣ, добрый — 
изрядный, значительный, рагз Іюіпі- 
пит.— В) въ нравств. отношеніи добрый, 
хорошій, 1) вооб., благонравный, благо¬ 
родный, добросовѣстный, честный и 
т. п., а) объ образѣ мыслей и дѣйствія, 
Ьопо апіто іп рориіит Кот. еззе: соп¬ 
зіііо Ьопо, съ благимъ намѣреніемъ: Ьопа 
аЦие» Ьопезіа атіеіііа. — Ь) о лицахъ: 
атісиз, зосіі.— особ, часто ѵіг Ьопиз и 
зиЬзі;. одно Ьопиз благородный человѣкъ, 
человѣкъ честныхъ правилъ. — тк. ѵос. 
въ обращеніи, добрый! честный! а) въ 
дружеств. смыслѣ: 4их Ьопе (*)*), Ьопі 
(1*). — Л иронически, добрый, славный! 
Ьопе сизіоз сіеіепзогдие ргоѵіпсіае.— Во- 
пиз, Честный, какъ прозвище Фокіона.— 
2) въ част.: а) въ политич. отношеніи, 
благомыслящій, благонамѣренный, па¬ 
тріотически - настроенный, лойяльный 
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<въ Римѣ = сторонникъ аристократіи, 
•аристократъ по убѣжденіямъ, въ Аѳи¬ 
нахъ = сторонникъ демократіи, демо¬ 
кратъ по убѣжденіямъ), Ь. ѵіг: рагз те- 
Ііог (прот. рагз (Іеіегіог).— зиЬзі., патрі¬ 
отъ, благонамѣренный человѣкъ (зіпд. и 
ріиг.). — Ь) по нравамъ хорошій = чест¬ 
ный, нравственный, добродѣтельный, 
цѣломудренный, Гешіпа. — с) милости¬ 
вый, ласковый, ѵозМапез езіе Ъопі (*)*): 

-Ьіс зі ѵеііеі Ьопиз аЦие Ъепідпиз еззе 
<І*).— съ (Іаі., зіз Ьопиз о іёІЩие іиіз 
(*)*).— съ іп с. асе., ео ѵеііт иііроззет 
Ьопо іп те. — отс. прозвище Юпитера, 
Іиррііег Оріітиз Махітиз, короче ОМ.— 
<Вопа Беа, см. это. — И) зиЪзІ., 1) Ъо- 
мшп, і, п. добро = хорошее качество, 
хорошее состояніе, положеніе, іп Ьопит 
ѵегіеге, дать успѣшный исходъ: тиіаге 
іп (Іеіегіиз аиі іп теііиз. — 2) Ьопит, 
і, п. и ріиг. Ьопа, бгит, п., добро, бла¬ 
го, а) вооб. всякое тѣл.,умств. и нравств. 
добро, благо, благополучіе, тѣл., умств. 
и нравств. преимущество, талантъ, вооб. 
все, что хорошо,честно, похвально (прот. 
таіит), «) зіпд.: зиттит Ь., высшее 

<благо (въ фил. см.): піЬіі ^иі(1^иат те¬ 
ііиз Ьотіпі а <іііз сіаіит, большее благо.— 

ріиг.: Ьопа аиі таіа, преимущества 
или недостатки: Ьопа расіз.—Ъ) Ьопа, 
добро = состояніе, имущество, богат¬ 
ство, Ьопогшп отпіит Ьегез.— отс. диі 
зіпі іп Ьопіз, пиііо афипсіо таіо, тѣ, 
которые вкушаютъ всѣхъ (физ. и нрав.) 
благъ. — с) Ьопит, благо — выгода, 
польза, диіз епіт иііат иіііиз Ьопі зрет 
ѣаЬегеі іп ео? вѣдь кто могъ бы ожи¬ 
дать отъ него чего-нибудь хорошаго?— 
<рйЪиз оссісіі раігет Ьопо іиіі. — Ъ. ри- 
Ъіісит, государственная польза, благо 
государства, общественное благо. 

Ьбо, аге, громко кричать. 
ВОбіёз, ае и із, т. тк. Агсіорііуіах 

и чисто-лат. Сизіоз или Сизіоз Агсіі, 
-малая медвѣдица, созвѣздіе сѣвернаго 
полушарія. 

Ьбгёаз, ае, т. сѣверо-восточный вѣ¬ 
теръ; отс. вооб. сѣверный вѣтеръ, и 
(поэт.) сѣверъ. 

*Ъ5гёиз, а, шп, сѣверный, ахіз (*)*). 
Ъбз, Ьбѵіз, с. I) быкъ, волъ, какъ І.= 

корова.— И) пер., родъ морской рыбы, 
плоскуша. 

*Ъбѵі11из, а, иш, бычачій, коровій, 
дгех, стадо рогатаго скота. 

Ьгаса (Ьгасса), ае, об. ріиг. Ьгйсае, 
йгшп, шаравары. 

Ъгасаіиз ^Ьгасс.), а, иш, I) одѣтый 
®ъ шаравары. — И) пер.: А) иноземный, 

изнѣженный, паііо. — В) какъ географ, 
обозначеніе, Саіііа Ьгасаіа = Оаіііа 
ігапзаірта; отс. содпаііо Ьгасаіа (сар¬ 
кастически), съ галлами заальпійскими. 

ЪгасЬіиш, Іі, п. I) передняя часть 
руки отъ локтя до кости (прот. Іасегіиз 
верхняя часть руки). — И) вся рука, 
a) соб.: Ьг. ігапдеге.—поговор., ЪгасЬіа 
зиа ргаеЬеге зееіегі, помогать іс (*(*).— 
b) пер., клешня рака, тк. созвѣздія рака 
и скорпіона; заливъ; боковой сукъ, вѣтвь 
на деревѣ, боковое укрѣпленіе пристани, 
боковая линія укрѣпленій; поэт. вм. рей, 
райна. 

Ьгасіёа (Ъгаі(ёа), ае, Г. тонкій метал¬ 
лическій листикъ, особ, золотая бляха. 

Ьгаііёа, ае, см. Ьгасіеа. 
Ъгёѵіз, е, короткій, имѣющій неболь¬ 

шое протяженіе, I) въ пространствѣ, 
a) въ длину и ширину, короткій, узкій 
(прот. Іопдиз, Іаіиз), ѵіа, адиа (*(*): іп 
Ьгеѵе содеге, плотно свертывать (*)*).— 
b) въ вышину, невысокій, низкаго роста, 
небольшой (ростомъ) (прот. Іопдиз, аі- 
іиз, ргосегиз), іисіех.— поэт., маленькій, 
незначительный, скудный, сепа, корот¬ 
кій, ітрепза. — с) въ глубину, неглубо¬ 
кій, мелкій (прот. ргоішніиз), Ьгеѵіа 
ѵагіа или одно Ьгеѵіа. — II) во времени: 
А) соб., короткій, небольшой, ас! Ьгеѵе 
іетриз (прот. сііи): Ъгеѵі іетроге, тк. 
одно Ьгеѵі, въ скоромъ времени, вскорѣ: 
Ьгеѵі розіеа, вскорѣ послѣ того; но тк. 
Ьгеѵі, въ теченіе короткаго времени, въ 
короткое время (*)*). — В) пер.: 1) вооб. 
о дѣлахъ во времени, краткій — кратко¬ 
временный, непродолжительный, корот¬ 
кое время продолжающійся, цвѣтущій, 
живущій, сіоіог, гоза (*)*), сіотіпиз (*(*).— 
2) въ част.; а) о долготѣ гласныхъ, крат¬ 
кій (прот. Іопдиз, ргосіисіиз), зуІІаЬа; 
зиЬзі. Ьгеѵіз, із, і. = краткій слогъ (нрот. 
Іопда).— Ь) объ изложеніи, краткій, сжа¬ 
тый (прот. Іопдиз), Ііііегае (письмо): 
Ъгеѵі, кратко, въ немногихъ словахъ: 
Ьгеѵе Гасіат, я сокращу: Ьос Ьгеѵе (Іі- 
сат, я скажу вкратцѣ.— зиЬзі., іп Ьгеѵе 
содеге, сказать въ немногихъ словахъ, 
сократить.— с) объ ораторѣ, сжато го¬ 
ворящій, кратко выражающійся (прот. 
Іопдиз, соріозиз). 

ЬгёѵКаз, аііз, і. краткость, I) въ про¬ 
странствѣ, зраііі, небольшое разстояніе, 
близость: Ьг. позіга, низкій ростъ. — 
И) во времени (прот. Іопдіішіо), 1) соб.: 
Шеі, іетрогіз. — 2) пер.: краткость, 
сжатость выраженія, гезропйепгіі. 
ЪгёѵИёг, айѵ. коротко, пер., кратко, 

вкратцѣ, въ немногихъ словахъ, (Всего. 
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Ьгшпа, ае, Г. зимній поворотъ солнца, 
зимнее солицестояпіе, время кратчай¬ 
шихъ дней (прот. ЗОІЗІІІІШП), 1) соб., 
Ъгшпа, зимою: егаі Гогіе Ъгшпае іет- 
риз. — II) поэт, пер., зима, зимній хо¬ 
лодъ, рег Ъгиташ, во время холодовъ. 

Ъгйтаііз, е, относящійся къ зимнему 
повороту солнца, зимній (прот. зоізіі- 
ііаііз): <Ііез, кратчайшій день.— поэт., 
зійиз, зимній день: Ьогае, краткіе зим¬ 
ніе часы. 
Ъгйіиз, а, иш, I) тяжелый, неуклю¬ 

жій, іеііиз (і‘). — П) пер., тупой, без¬ 
смысленный, глупый. 
ЪйЬо, бпіз,ш.и(рѣдко) I. филинъ, сова. 
МЪиІсиз, і, ш. вологонъ, волопасъ. 
Ъисса, ае $. щека, Ъиссаз іпйаге: 

даггіге или зсгіЪеге, яшхі или диійдиій 
іп Ъиссат ѵепіі, писать или молоть, 
что ни взбредетъ на умъ (= всякій 
вздоръ). 
Ъиссіпа, Ъиссіпаібг, еіс., см. Ъисіпа. 
Ъйсбгбз, бп, рогатый, агтепіа, стада 

рогатаго скота (-(-). 
Ьйсіпа (Ъиссіпа), ае, Г. I) пастушій 

или охотничій рогъ; особ, сигнальная 
труба, которою давали главный сигналъ 
(сіаззісит) къ выступленію, сраженію или 
смѣнѣ ночныхъ карауловъ (отс. іегііа 
Ъисіпа = іегііа ѵі^іііа). — П) трмтонова 
раковина (ф). 

Ъйсіпаіог (Ъисс.), бгіз, ш. трубачъ. 
ЪйсоІІсиз, а, ига, пастушескій, сель¬ 

скій } ріиг. зиЪзі. одно Ъисоііса, бгшп, п_ 
буколики, пастушескія пѣсни. 
Ъйсйіа, ае, I. телица, тёлка. 
*Ъй&), бніз, ш. жаба. 
ЪиІЪиз, і, ш. луковица, лукъ. 
*) ЪЫеиісгіоп, Іі, п собраніе (какъ мѣ¬ 

сто) греческаго совѣта, сенатъ. 
Ъи11а,ас,Г. пузырь, водяной пузырь.— 

пер., а) выпуклость, горбина на поясахъ 
и дверяхъ.— Ъ) Ъиііа аигеа, золотой ме¬ 
дальонъ, золотое сердечко, какъ амулетъ, 
который носили на груди тріумфаторы и 
дѣти изъ хорошей семьи. 

Ъйтазіиз, і, I. большая виноградная; 
кисть. 
Ъйгіз, із, Г. рукоятка у сохи. 
Ъизійагіиз, а, иш, относящійся къ мѣ¬ 

сту сожженія тѣла, діайіаіог, сражав¬ 
шійся на мѣстѣ сожженія въ честь умер¬ 
шаго. 
Ъизіит, і, п. мѣсто сожженія трупам 

отс, могильная насыпь, могила.—пер., 
могила, губитель, Ъизіит Іе^ит отпіит 
ас геіі&іопит.— Ъ. паіі, о Тереѣ (съѣв¬ 
шемъ своего сына *)*). 
Ъихиз, і, і. и (рѣдко) Ъихит, і, п. 

буксъ == буксовое дер во (какъ растеніе^ 
и матеріалъ); отс. поэт, изъ букса сдѣ- 
ланнная Флейта, кубарь, гребень. 

С. 

С., какъ сокращеніе = (предъимя)Оа^из 
и обратное о Са^а.—при подачѣ голо¬ 
совъ на дощечкѣ судьями = сопйешпо 
(осуждаю V — какъ численный знакъ = 
сепіит. 

саЪаІІнз, і, т. лошаіь, лошаденка. 
сасЬіппо, аѵі, аіит, аге, громко смѣ¬ 

яться, хохотать. 
сасМппиз,і,т. громкій смѣхъ, хохотъ, 
сасо., аѵі, аіит, аге. испражняться, 
аЦш (•)-). 
сасйтёп, тіпіз, п. оконечность, вер¬ 

шина, верхушка (прот. гайіх) гаті. 
сасйтіпо, аѵі, аіит, аге, дѣлать ост¬ 

рымъ, завострить; карт., аигез, наво¬ 
стрить уши. 
сайаѵёг, тёгіз, п. мертвое тѣло, трупъ, 

падаль. — какъ ругат. слово, стерво. 
сабо, сёсійі, сазиш, ёге, падать, упа¬ 

дать, I) соб.: 1) вооб., объ одушевл. и 
неодуш., особ, о стрѣлахъ (= попадать), 
о листьяхъ, фруктахъ, волосахъ, зубахъ 
(= падать, ползти, выпадать), о глазахъ 

(== закрываться, опускаться), о вѣтрѣ 
(= утихать, прот. зиг^еге), о созвѣздіяхъ, 
солнцѣ, днѣ ( - заходить, закатываться, 
прот. ехогігі), о дождѣ, слезахъ, водѣ 
(падать - литься, итти), о снѣгѣ (итти) 
и т. п., аѣзоі.. или съ айѵ. (напр. аііе, 
аіііиз, Іеѵіиз), съа<у. (напр. ргопиз, зи- 
ріпиз), съ аЪ или ех, или <іе с. аЫ., съ од¬ 
нимъ аЫ. (напр. тапи, соеіо), съ іп е. 
асе. (напр. іп ресіиз, іп іеггат, іп Ьи- 
тит, іп таге), съ а<і с. асе. (напр ай 
іеггат), съ зирга с. асе., съ рег с. асе. 
(напр. рег §епаз, о слезахъ).— 2) въ част. 
a) объ одуш., умирая падать, сс) умирать, 
погибать, об. въ сраженіи, аѣзоі. или іп 
асіе, іп ргоеііо: рго раігіа: аЪ аЦо, отъ 
чьей-л. руки: і^паѵо Іеіо (*)*). — р) о 
жертв, животныхъ, падать, быть зако- 
лоту или принесепу въ жертву (■(■). — 
b) о городахъ и крѣпостяхъ, вслѣдствіе 
завоеванія падать, Тгода сасіеі (1), агоез 
^ат сазигае, готовые рухнутъ (■(■). — 
II) пер.: 1) вооб., падать (прот. сопзі- 
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зіеге, зіаге), провалиться, объ ораторѣ, 
огаіог зі зешеі сопзШегіі, пипциат са- 
<іеѣ.— о пьесѣ, сасіаі ап гесіо зѣеѣ іаЬиІа 
Іаіо, проваливается, не имѣетъ успѣха 
(ф). — о тяжущихся, сагіеге саиза, іп 
зисіісіо, проиграть дѣло, тяжбу.— о бан¬ 
кротахъ, ргіѵаііт, риЫісе.— 2) въ част.: 
по силѣ, стоимости и пр. уиадать = 
уменьшаться, ослабѣвать, ргеѣіа тіІНіае 
сазига: апіті сасіипі: сасіеге апітіз и 
одно сасіегс, падать духомъ: сасііѣ іга 
теіи (ф): сіѵііаз сасіеі;.—ѵосаЪиІа са- 
сіипіі, выходятъ изъ употребленія (ф).— 
3) падать = попадать, подпадать, іп соп- 
зресіит, зиЬ осиіоз: зиЬ зепзит, под¬ 
падать подъ чувство, подлежать чувству: 
іп шогЬиш, заболѣть: іп зизрісіопет.— 
отс. а) падать на, приходиться въ извѣст¬ 
ное время, совпадать съ чѣмъ, іп аііе- 
піззігшіт іешриз; о счетахъ, подлежать 
уплатѣ въ извѣстный срокъ, іп еаш 
біет: ііа зоіѵеіиг, иѣ сагіеі, деньги бу¬ 
дутъ выдаваемы по мѣрѣ наступленія 
сроковъ. — /$) сайеге іп аЦт или іп 
аЦй, касаться кого, чего, приличество¬ 
вать, быть совмѣстимымъ, свойствен¬ 
нымъ, приличнымъ, сасііі іп Ьипс Ьоті- 
пет ізіа зизрісіо: сасііі; ег^о іп Ьопит 
ѵігит тепіігі? — 4) о кадансѣ въ оконча¬ 
нія словъ и предложеній, оканчиваться, 
о словахъ, слогахъ и проч., ѵегЬа те- 
Ііиз іп зуІІаЬаз Іоп^іогез сайипі;.— 5) са¬ 
мого аісі, доставаться кому (будто жре¬ 
бій);. приключаться, случаться съ кѣмъ, 
выпадать на чью долю, и аЬзоІ. (= ассі- 
(іеге), случаться, происходить, кон¬ 
чаться, Ьос сесісііі; шіЬі регоррогіапс, 
^ио(і еіс.: іпзрегапіі шіЬі сесійіі;, иіеіс.: 
яиае гез аіііег а(іѵегзагііз сесісііі;: Ьос 
регсоттойе саіііѣ, диосі еіс.: ѵегеЬаг, 
диогзит ій сазигиш еззеі, чѣмъ это кон¬ 
чится.— гез ргаеіег оріпіопеш (противъ 
ожиданія) сесісііі: пітіа іііа ІіЬегіаз аісі 
іп пітіат зегѵііиіет сасііі, превращает¬ 
ся.-- сагіеге а(і іггііит, не удаваться.— 
тк. гез іггііа или ігизіга сасііі, дѣло окан¬ 
чивается неудачей, не удается. 

сасійсёаібг, бгіз, ш. герольдъ, парла¬ 
ментеръ. 

сасійсёиз, і, ш. и саййсёшн, і, п. ге¬ 
рольдскій жезлъ. 
сасійсШг, Гёгі, ш. носящій герольдскій 

жезлъ, прозвище Меркурія (ф). 
саййсаз, а, пт, I) падающій, упавшій, 

1) соб.: афіа (ф), іоііа (ф), Ггопйез: Ы- 
шеп, низверженная (ф). — 2) пер., остав¬ 
шійся безъ наслѣдника, выморочный, 
Ьегейііаз. — II) близкій къ паденію, от- 
иидающій, 1) соб,: ѵіііз: 1і§пшп сад№- 

сиш іп йотіпі сариі, которое чуть было* 
не упало (ф); отс. прегя., ^иѵепіз, обре¬ 
ченный на смерть (ф). — 2) шаткій = 
преходящій, тлѣнный, бренный, сует¬ 
ный, гез, согриз: зрез, ргесез (ф). 

сайиз, і, ш. кувшинъ, особ, для вина* 
(отс. поэт. = вино).—тк. (= игпа) сосудъ 
ДЛЯ ЗОЛЫ, ЗОЛЬНИКЪ (ф). 

саесііаз, аііз, і. слѣпота; пер. ослѣ¬ 
пленіе. 

сассо, аѵі, аінш, аге, ослѣплять, 
I) соб. дѣлать слѣпымъ, лишать зрѣнія, 
акрп.—И) пер., ослѣплять, помрачать, 
Іаг^іііопе тепіез ітрегііогит: саесаіі 
ІіЬШіпіЬиз. 

саеснз, а, нт,лишенный свѣта, I) асііѵ.: 
1) соб.:слѣпой, зиЬзі.,слѣпецъ.—2) пер.» 
умств. и нравств. слѣпой, ослѣпленный, 
омраченный, а) о лицахъ, аЬзоІ. или 
саесиз апіті, съ іп с. аЫ., съ асі с. асе. 
(въ отнош. къ чему = несвѣдущій въ 
чемъ), съ аЫ. (отъ чего-н.). — 0) теіоп., 
объ аффектахъ, ітреіаз: Итог, паниче¬ 
скій страхъ. — И) разз.: 1) соб.: а) о> 
мѣстѣ, физич. обстоятельствахъ,темный, 
мрачный, непроглядный, Дотиз, Іоса (ф), 
асегѵиз (о хаосѣ ф), пох. — Ь) о дру¬ 
гихъ предметахъ, явленіяхъ, темный, 
невидимый, неясный, гез саесае еі а1> 
азресіаз ^иііісіо гетоіае. — отс. скры¬ 
тый, тайный, іогез (ф), агта (ф): согриз, 
спина: ѵиіпиз, рана въ спину (ф),ісі;и5, 
въ спину: Ггеіа, съ подводными камня¬ 
ми (ф): регіеиіа. — поэт., шигшиг, глу¬ 
хой. — 2) пер.: а) о томъ, что находится 
въ неизвѣстности или тайнѣ, темный, за¬ 
гадочный, непостижимый, недоказуемый, 
іаіа (ф), еѵепідіз (ф), егішеп. — Ь) о томъ, 
чему не намѣчаютъ никакого основанія, 
безцѣльный, неопредѣленный, ехзресіа- 
ііо, оЬзесгаііопез: саесі іп пиЫЬиз і§- 
пез (ф). 

саегіез, із, і. рубка, особ, убіеніе, 
умерщвленіе, I) соб.: а) людей, убійство, 
умерщвленіе, рѣзня, кровопролитіе (тк. 
въ ріиг.), аЬзоІ. или съ §еп.— Ь) убіеніе 
животныхъ, особ, жертв, животныхъ, за¬ 
кланіе, Ьійепііиш (ф). — П) теіоп., а) по¬ 
кушеніе на убійство (ф). — Ь) крово¬ 
пролитіе = а) (зіп^. и ріиг.) убитые, 
умерщвленные. — /$) пролитая черезъ 
убійство кровь (ф). 

саейо, сёсійі, саезиш, ёгс, бить, I) уда¬ 
рять, поражать, колотить, сѣчь, з'апиат 
захіз: акрп ѵіг^із или іогіз. — II) прегн.: 
А) рубить = срубать, 1) неодуш., ру¬ 
бить, зііѵат, зиа ѵіпеіа (см. ѵіпеіит).— 
2) одуш.: а) людей, единичныхъ лицъ, 
убявать = умерщвлять, или все войска 



саеіатаёп — 76 — сйійтііаз 

«совершенно разбивать, уничтожать, 
сопзиіет ехегсИипщие; поэт., саезиз 
зап^иіз, кровь убитыхъ. — Ъ) живот¬ 
ныхъ, особ, жертв, убивать, закалывать, 
приносить въ жертву, Ьозііаз, ѵісіітаз.— 
В; отсѣвать, отрубать, отламывать, ло¬ 
мать, зесигіЬиз Ьишійа ѵіпа (текучее 
само по себѣ, но замерзшее 1*): 1арі<іет 
(изъ каменоломни). 

*сае1атёп, тіпіз, п. выпуклая ра¬ 
бота; рѣзная работа. 

саеіаібг, бгіз, т. художникъ, выдѣ¬ 
лывающій выпуклыя Фигуры; граверъ, 
рѣщикъ. 

саеіеѣз, ІіЪіз, неженатый, холостой 
<0 мужчинѣ, прот. шагііиз; ѵібиа), сеп- 
зогез саеІіЬез еззе ргоЬіЪепіо.—шеіоп., 
ѵііа (*(*), іесіиз (*(*).—пер., ріаіапиз, къ 
которому не привязаны виноградныя 
лозы (і*). 

саеіёз, Іііз, небесный (*(*); зиЪзі., богъ, 
ріиг., саеіііез, небожители = боги (1). 

саеіезііз, е, въ небу принадлежащій, 
небесный, I) соб.: огЫз: аяиае, дожди.— 
II) шеіоп.: А) божескій, божій, пшпеп 
(•)•), іга.— зиЬзі., саеіезііз, небожитель, 
божество, чаще ріиг. саеіезіез, небожи¬ 
тели, боги. — В) пер., божественный, 
превосходный, чудесный, изъ ряда вонъ 
выходящій, 1е§іо, уіг. 

еаейсбіа, ае, ш. небожитель, поэт., 
божество, богъ. 

* саеІіГёг, Гёга, Іёгит, носящій (дер¬ 
жащій на себѣ) небо, Аііаз (|).' 

саеіо, аѵі, аіит, аге, вырѣзывать, дѣ¬ 
лать рѣзную работу, выпуклыя работы, 
а1д<і аг^епіо, аиго или (поэт.) іп аиго, 
ѵаза саеіаіа; пер., о поэт, произведе¬ 
ніи, саеіаіиш поѵеш Мизіз ориз, художе¬ 
ственно-обработанное девятью му зами(*)*). 

саеіит (соеіит), і,п.небо,І) соб.и те- 
іоп.: I) соб.: саеіит сопііп^еге (объ очень 
высокихъ предметахъ), <іе саеіо іап^і, 
быть поражену молніею.— <1е саеіо зег- 
ѵаге, наблюдать небесныя явленія: бе 
саеіо йегі, бывать, являться (о небесныхъ 
энакахъ).— 2) шеіоп., а) небо (въ узкомъ 
смыслѣ) = горизонтъ, нёбеспый поясъ, 
рагіісиіа саеіі: Ьос саеіит, зиЬ дио па- 
іиз ебисаіиздие зит. — Ь) небо = воз¬ 
духъ, атмосфера, погода, температура, 
климатъ, саеіит заІиЪге. — с) поэт., 
небо = бѣлый свѣтъ, Іаіза аб саеіит 
тіііипі іпзотпіа тапез (*}*). — б) небо, 
какъ мѣстопребываніе безсмертныхъ бо¬ 
говъ, бе саеіо беіарзиз, какъ послан¬ 
никъ небесъ, боговъ,— отс. шеіоп.—без¬ 
смертіе, саеіо Миза Ьеаі (у). — П) пер., 
лебо = верхъ счастія, сливы, іп саеіит 

іоііеге или Гегге, превозносить до не¬ 
бесъ: іп саеіо еззе, быть въ высшей сте¬ 
пени счастливымъ. 

саеіиз, і, ш. поэт, парал. ф. къ саеіит, 
небо (тк. въ ріиг.). 

саешепіит, і, п. битый камень, ще¬ 
бень, бутъ. 

саепа съ производ. сл., см. сепа еіс. 
саеппш, і, п. грязь, нечистота. — какъ 

бранное слово, о саепит! 
саера, саерё, см. сера, 
саегітбпіа, ае, і. 1) благоговѣйное по¬ 

читаніе, а) установленными обрядами 
почитаніе, благоговѣніе, благоговѣйный 
страхъ предъ божествомъ, зшптй саегі- 
топіа соіі. — Ъ) присущая предмету до¬ 
стопочтенность, святость, Іе^аііопіз. — 
II) шеіоп., священный обрядъ, священно¬ 
дѣйствіе, еогшп ^гаѵіззіта: іеііаіез. 

саегйіёиз и (поэт.) саегйіиз, а, ит, 
I) темнаго цвѣта, темносиній, ап^иез (*(*), 
осиіі; отс. риЬез, съ голубыми глазами.— 
особ, какъ эпитетъ неба, моря, рѣкъ и 
относящихся къ нимъ предметовъ, синій, 
голубой, лазуревый. — зиЬзі., саегиіа 
(саеіі), небесная лазурь (I). — И) поэт, 
пер.: а) темнозеленый, агЬог Раііабіз 
(!). — Ь) темный, темносѣрый, сизый, 
ѵіііа (у), пиЬез (*}*). 

саезагіёз, ёі, I. (густые) волосы, особ, 
на головѣ, рготізза: сасзагіез Іоп^ае 
ЬагЬае, длинная борода (*)■). 

саезіт, абѵ.рубя (прот.рипсііт,коля), 
реіеге іюзіет, рубить.—пер., отрывисто, 
біееге. 

саезрёз, ріііз, т. см. сезрез. 
саезійз, йз, т. рукавица кулачпыхъ 

бойцовъ (соб. обложенный желѣзомъ или 
свинцомъ ремень, которымъ бойцы оку¬ 
тывали себѣ руки), 

саеіёгиз и производ. см. ееіегиз еіс. 
саеіга, саеігаіиз, см. ееіга, ееігаіиз. 
саіашізіёг, ігі, т. и саіатізігит, ігі, 

п. щипцы для завиванія волосъ. 
саіатізігаіиз, а, ит, завитой щип¬ 

цами, сота. — прегн. = съ завитыми во¬ 
лосами, заііаіог. 

саіатііаз, аій, I. уронъ, ущербъ отъ 
града, неурожая, падежа скота 2с, бѣд¬ 
ствіе, I) соб.: отпіз іетрезіаііз саіащі- 
іаз: саіатііаз Ігисіиит, неурожай.— 
II) пер., а) уронъ, потеря, несчастіѳ 
(тк. въ ріиг.), геі риЫісае, іп саіатііаіе 
еззе: пнуогі саіатііаіі еззе, причинять 
больше потери.—въ части., несчастіе на 
войнѣ, неудача, эвфем. вм. пораженіе, 
Саппепзіз Ша саіатііаз: саіатііаіет 
ассіреге, потерпѣть пораженіе. — Ь) ги¬ 
бель государства, поп йиЪіа зат саі. 



сШтІЮзиз — 77 — сйіійиз 

саіатііозиз, а, ит, I) асііѵ. = при¬ 
носящій большой уронъ, ущербъ, бѣд¬ 
ственный, гибельный, пагубный, 1) соб.: 
Іетрезіаз.—2) пер., Ъеііиш.—II) разз.= 
подверженный болыпинъ бѣдствіямъ, 
1) соб.: а§гі ѵесіі^аі саеіо ас Іосо с. — 
2) пер., подвергшійся тяжкимъ несча¬ 
стіямъ, глубоко несчастный, злополуч¬ 
ный, Ьотіпез іогіипа тадіз яиаш сиіра 
саіатііозі. — объ обстоятельствахъ, гез. 

саіаншз, і, т. I) тростникъ, камышъ; 
теіоп. = дудка, свирѣль изъ камыша (і*), 
стрѣла(1*), перо (с. зсгіріогіиз), прутикъ, 
намазанный клеемъ (■(■), удилище (■(■). — 
И) стебель, соломинка, 

саіапііса, см. саіаиііса. 
саіаікиз, і, ш. корзинка, плетспка, 

то для цвѣтовъ, плодовъ, то = рабочая 
корзинка. — пер., сосудъ, а) молочникъ, 
кринка (і*). — Ь) чаша (■(■). 
саіаиііса (саіапііса), ае, і. покры¬ 

вало, вуаль. 
саісаг, сагіз, п. шпора всадника, едио 

саісагіа зиѣйеге (отс. зиѣйіііз саІсагіЬиз, 
пришпоривъ коня, во весь опоръ): едшип 
саІсагіЬиз іпсііаге. — пер., шпоры = по¬ 
нужденіе, поощреніе, подстреканіе, саі¬ 
саг аййеге (*(-) или айтоѵеге аісі, поощ¬ 
рять, подстрекать: аііегі саісагіа айЫ- 
Ъеге, аііегі &епаз. 

саісёо, аѵі, йіиш, аге, надѣвать обувь, 
обувать. 

саісёиз, і, ш. башмакъ, полусапогъ.— 
Особаго вида башмаки носили сенаторы, 
отс. саісеоз тиіаге = сдѣлаться сенато¬ 
ромъ. 

саісі..., см. саісѳ... 
саісііго, аѵі, аінш, аге, бить задомъ, 

лягать —пер., саісіігаі (онъ противится^, 
саісіиз, см. саісеиз. 
саісо, аѵі, аіиш, аге, наступать па 

что, топтать что, I) вооб.: 1) соб.: ѵіз- 
сега (-(*). — 2) пер., топтать, попирать 
ногами, угнетать, ѵісіа ПЬегІаз іп іого 
оЬІегіІиг еі саісаіиг. — II) въ част.: хо¬ 
дить по чему, ѵіат (*)*), сгиогеш (въ 
крови ■(■).— Ь) прегн., втаптывать, Ъис 
(въ короба) а^гиш (землю) а<і ріепиш, 
набивать короба землею до краевъ (і*). 

саісйіиз, і, ш. камешекъ, I) вооб.: 
саісиіоз сопрсеге іп оз. — II) въ част.: 
а) камень мочевого пузыря. — Ъ) камень 
въ игрѣ на доскѣ йиойесіт зсгіріа, 1и- 
зил саісиіогит; отс. въ карт., саісиіиш 
йаге (подвигать), гейисеге (отодвигать = 
брать назадъ дѣло). — с) счетный камень 
на счетной доскѣ; отс. теіоп., счетъ, 
разсчетъ, ѵосаге аідт ай саісиіоз, раз¬ 
считаться съ кѣмъ: ѵосаге ашісіііат ай 

саісиіоз, считаться оказанными услу¬ 
гами: ѵоіиріаіит саісиііз зиЬйисІіз ргое- 
Ниш іпіге, подведши итогъ удовольствіямъ 
(= тщательно взвѣсивши вѣроятную вы¬ 
году отъ удовольствія). — й) въ древнѣй¬ 
шее время баллотировочный камешекъ 
(какъ позднѣе бал. дощечка) и именно 
бѣлый для одобренія или оправданія, а 
черный для неодобренія или осужде- 
иія (1-). 

саійа и саійиз, см. саіійиз 
саіёіасіо или саІГасІо^ Іесі, Гасіиш, 

ёге, пагрѣвать, согрѣвать, I) соб.: Ъаіі- 
пеиш, натопить. — II) пер.: 1) трево¬ 
жить, мучить, досаждать, аЦш.—2) раз¬ 
горячать, волновать, саіеіасіа согйа Іи- 
тиііи (у). 

саіёіасіо, аге, сильпо нагрѣвать. 
саІёПо, разз. къ саіеіасіо. 
саіепйае (каіепйае), агат,?. 1) ка¬ 

ленды, первый день каждаго мѣсяца, са- 
Іепбіз Б’еЪгиагііз: і^ие ай ргійіесаіеп- 
йаз 8ерІ., вплоть до конца августа. — 
Въ первый день каждаго мѣсяца уплачи¬ 
вались проценты, отс. для должниковъ 
Ігізіез саіепйае и сеіегез саіепйае (*(*). 
Въ мартовскія календы замужнія жен¬ 
щины праздновали Маігопаііа, отс. Маг- 
Іііз саеІеЬз яиій а§ат саіепйіз (*(*). — 
II) теіоп., мѣсяцъ. 

саіёо, йі, Іійгиз, ёге, быть теплымъ, 
горячимъ (прот. Ігі^еге), I) соб.: ідпіз 
саіеі: Іиге саіепі агае (*(-). — И) пер.: 
1) о лицахъ: а) быть встревоженнымъ, 
быть взволнованнымъ, ^аш саіеі (ему 
жарко). — Ъ) быть разгоряченнымъ, го¬ 
рѣть, пылать, аЪ гссепіі ридпа: саі. іп 
а^епйо, дѣйствовать съ жаромъ: с. атоге^ 
тего (і*): іетіиа, пылать любовью къ 
женщинѣ (*(-). — 2) о леодуш., быть бъ 
разгарѣ, а) быть предметомъ ревностныхъ 
(горячихъ) занятій, пипйіпае саІеЬапІ: 
розіеадиаш заііз саіеге (созрѣть) гез 
КиЬгіо ѵіза езі. — Ъ) о слухахъ, быть 
предметомъ горячихъ разговоров^, быть 
въ ходу, еще интересовать. 

саіезсо, саійі, ёге, пагрѣваться (проЛ 
ге&і^езсеге, геігі^егагі).—пер., воодуше¬ 
вляться, особ, воспламевяться любовью. 

саКасІо, см. саіеГасіо. 
саіійиз (сокр. саійиз), а, иш, теплый, 

жаркій, горячій (прот. ^гі^ійиз, холод¬ 
ный и Іерій из, тепловатый), I) соб.: аёг, 
йіез. — зиѣзі., а) саіійа или саійа, ае, 
Г. теплая вода. — /9) ріиг. саіійа, бгит, 
п. тепло.— И) пер., горячій, пылкій, 
страстпый, необдуманный, опрометчи¬ 
вый, едшіз (*(*), сопзіііиш. — зиЬзІ., саі¬ 
йиз, і, п. горячая голова. 
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• еаНспйгпга, і, п. высокая прическа 
римлянокъ, изъ чужихъ волосъ, накол- 
м (+). 

са11$а, ае, Г. солдатскій сапогъ. 
саН^пдзпз, а, шп, туманный, темный, 

мрачный; пер., пох,темная (неизвѣстная) 
будущность. 

1. саіі&о, 5І11І3, Г. I) густой туманъ, 
посіеш іпзе^иеп1;ет еайет саіі^о оЬіі- 
пиіі; зоіе огіо езі (іізсизза. — И) теіоп., 
темно га, мракъ, 1) соб.: а) вооб.: іеггае 
іепеЬгае еі саіі^о. — Ь) въ част., о мракѣ 
предъ глазами, ^иит аііііисіо осиііз са- 
Іі^іпет оШнііззеі, когда закружилась го¬ 
лова подъ вліяніемъ высоты: ѵійеге или 
сегпегѳ ^иазі рег саіідіпет, точно въ ту¬ 
манѣ. — 2) пер.: а) умственный мракъ, 
помраченіе, Ьаес іпйосіогиш апітіз оГ- 
іиза саіі^о езі. — (3) мрачныя времена, 
смутное время, бѣдственное состояніе, 
«ирогіогіз аппі саіі^о еі іепеЪгае. 

2 саіі&о, аѵі, аіиш, аге, I) 1г. покры¬ 
вать туманомъ, распространять мракъ, 
затемнять.—II) іпіг., быть иокрыту мра¬ 
комъ, быть темиымъ, саіі^апз Іисиз (*)-). 

саііх, ІсІ8, ш. глубокая чаша, 1) ку¬ 
бокъ, бокалъ. — отс. (поэт.) теіоп. — 
вино.— II) какъ кухонная посуда = гор¬ 
шокъ (і*). 

саііео, йі, ёге, I) имѣть мозоли, быть 
мозолистыиъ, толстокожимъ (отъ работы, 
удара). — II) пер., быть умѣлымъ, прак¬ 
тичнымъ, опытнымъ, свѣдущимъ, а) іпіг., 
аЬзоІ. или а^а ге (напр. изи аіф геі).— 
Ь) іг. по опыту знать, понимать, Роепо- 
гшп ^ига. — поэт, съ іпГ., съ допол. 
предл. = знать, умѣть. 

саіШё, айѵ. умѣло, I) въ хорошемъ 
смыслѣ: умпо, искусно, ловко, саІМе 
еі регііе ѵегзагі іп аЦа ге. — И) въ дур¬ 
номъ смыслѣ = ловко, хитро, ассейеге, 
со^ііаге. 

саІІШіаз, аііз, Г. умѣніе, опытность 
въ жизни, практичность, въ хорош, и 
дурн. смыслѣ, I) въ хорош, см., правиль¬ 
ный взглядъ, находчивость, ловкость, 
саіі. еі ееіегііаз іп^епіі. — И) въ дур¬ 
номъ смыслѣ, ловкость, хитрость, лукав¬ 
ство (тк. о военной хитрости и пер. объ 
ораторскихъ пріемахъ). 

саШйиз, а, ит, умѣдый, практичный, 
опытный (прот. ітрегііиз), I) въ хор. 
см. ловкій, находчивый, практичный, 
искусный, 1) о лидахъ: а) вооб., аЬзоІ. 
или съ асі с. асе., или съ іпГ.—Ь)въ част., 
въ отношеніи къ искусству, тонкій зна¬ 
токъ.— 2) пер., о неодуш. предм., остро¬ 
умный, тонко обдуманный, саШйшп іиіі 

‘€)из іпѵепіит: саИісІіззішит агіійсіит 

(паіигае).— И) въ дури. см. ловкій, хи¬ 
трый, лукавый, аЬзоІ. пли съ ай с. асе., 
или съ йаі. — пер., о неодуш. предм., 
аийасіа: ІіЬегаІііаз, эгоистичная. 

саіііз, із, ш и (очень рѣдко) 1. тро¬ 
пинка, дорожка (горная, лѣсная для про¬ 
гона скота). 

саііозиз, а, пт, толстокожій, жестко¬ 
кожій. 

саііит, і, п. жесткая, толстая кожа. 
1. саіо, аѵі, аіит, аге, созывать, са- 

Іаіа сошіііа, собранія подъ предсѣдатель¬ 
ствомъ верховныхъ жрецовь по дѣламъ, 
касающимся религіи. 

2. саіо, опіз, т служитель при обозѣ; 
пор., всякій слуга (какъ носилыцнкъ гс). 

саібг, огіз, т. жаръ, особ, лѣтній зной, 
I) соб.: 1) вооб.: зоііз, а^иае. — 2) въ 
част.: а) (съ или безъ ѵііаііз) жизненная 
теплота. — Ь) лѣтній жаръ, лѣтній зной 
(тк. въ ріиг.), ѵііапйі саіогіз саизй. — 
отс. шесіііз саІогіЬиз, среди лѣта. — 
с) зной жаркаго вѣтра, саіогез аизігіпі 
(*і*).—II) пер.: жаръ, пылъ, особ., жаръ 
любви, пылкая любовь (тк. въ ріиг. {). 

саііііа, ае, 1. ноготки, 
саішппіа, ае, і. кознь, козни, ковар¬ 

ство, каверзы, прижимки, превратное 
толкованіе, подлогъ, крючкотворство, об¬ 
манъ (прот. ѵегііаз, дѣйствительность, 
и Мез, искренность, добросовѣстность), 
а) вооб. въ судебныхъ дѣлахъ (саішппіа 
йісепйі іетриз ехітеге, коварно употре¬ 
бить все время на свою рѣчь (чтобы не 
дать другому говорить). — Ь) въ част., 
ябеда, состоящая въ ложномъ доносѣ на 
невиннаго, клевета, ложная жалоба, ко¬ 
варный искъ,саизаш саіитпіае герегіге. — 
отс. теіоп., осужденіе и наказаніе за 
ябеду (ложное обвиненіе), саіитпіат 
ргіѵаіо з’ийісіо поп еШідеге, не избѣжать 
наказанія за коварный искъ въ граждан¬ 
скомъ судѣ: Гегге саіитпіат, быть объ- 
явлену ложнымъ доносчикомъ, быть при- 
говорену къ наказанію за ябеду. 

саіипшіаібг, огіз, ш. ябедникъ, крючко¬ 
творецъ, каверзникъ, коварный обвини¬ 
тель. 
саіипшіог, аіиз зит, агі, строить 

козни, затѣвать иптригу, превратно тол¬ 
ковать, крючкотворствовать, а) вооб.: 
«) аЬзоІ., въ судеб, дѣлахъ, іп сопіго- 
ѵегзііз Ьіеппіит.— /9) злонамѣренно по¬ 
рочить, осуждать, критиковать, съ асе., 
акрп. — Ъ) въ част., ябедничать, клеве¬ 
тать, лѣжно обвинять. 

*саІѵа, ас, Г. черепъ. 
* саіѵог, ѵі, каверзами быть вводииу 

въ облипъ. 
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саІѵиз,а,шп,лысый, плѣшивый (прот. 
сотаіиз). 

1. саіх, саісіз, Г. пята, пятка, саісе 
реіеге ак}т, лягаться (1*): саісез гетіі- 
іеге, лягаться: саісеш іегеге саісе, слѣ¬ 
доватъ по пятамъ (*)*). 

2. саіх, сіз, і рѣдко ш. известковый 
камень, известь; теіоп. = (отмѣченный 
заблаговременно известью) конецъ, пре¬ 
дѣлъ, цѣль ристаній (прот. сагсегез, какъ 
начало ристалища), пер. ай сагсегез а 
саісе геѵосагі, возвратиться отъ конца 
къ началу. 

сатага, см. сатега. 
сатеііа, ае, Г. чаша для жидкостей, 
сатёіиз, і, т. верблюдъ, 
сатёга (сатага), ае, I1. сводъ* 
сатіпия, і, т. печь, а) плавильная 

течь, Ь) кузнечный горнъ, с) очагъ, ка¬ 
минъ; теіоп., огонь въ каминѣ, Іиси- 
іепіиз. — погов., оіеит аййеге сатіпо, 
масломъ заливать пожаръ (•)•). 

сатрезіёг (рѣдко сатрезігіз), зігіз, 
зіте, I) на равномъ полѣ, на равнинѣ 
(находящійся, живущій, сражающійся и 
т. п.), полевой, ровный (прот. топіапиз и 
соШпиз), Іоса, ііег, оррійит. — И) въ 
част., принадлежащій, относящійся къ 
Марсову нолю (сашриз Магііиз), а) къ 
гимнастическимъ упражненіямъ на М. 
полѣ относящійся, іийиз, агта (і*). — 
зиЬзі., сатрезіге, із, п. *.оясъ борцовъ.— 
Ь) къ комиціямъ на М. полѣ относящійся, 
сегіатеп, дгаііа (вліяніе). 

сатрпз, і, ш. равнина, I) вооб., чи¬ 
стое поле, равнина (прот. топз, соШз, 
зііѵа), особ, для военныхъ упражненій 
(прот. топз, соіііз), іп сатро йітісаге: 
пипщиат іп сатро зиі іасеге роіезіа- 
іет.— поэт, пер., всякая ровная поверх¬ 
ность, площадь моря, скалы. — И) въ 
част, открытая площадь въ городѣ (Римѣ); 
особ, сашриз Магііиз или одно сашриз, 
Марсу посвященная площадь, Марсово 
поле, мѣсто собранія римскаго народа 
въ сотіііа сепіигіаіа (отс. теюі. =■ ко- 
миціи); тк. любимое мѣсто игръ, упраж¬ 
неній, отдыха римлянъ, ученія солдатъ, 
плацъ; пер. поприще. 

* сатіігиз, а, ит, внутрь загнутый (у), 
сапаііз, із, т. рѣдко Г. водопроводъ, 

капалъ. 
сапсеШ,бгит, т. рѣшетка, загородка, 

a) соб.: с. ібгі, въ судебныхъ мѣстахъ.— 
b) пер., предѣлы, границы, ехіга сап- 
сеііоз е^гейі (выходить). 

сапсёг, сгі, т. ракъ, I) соб рѣчной 
или морской ракъ. — П) пер.: ракъ 
(знавъ зодіака); отс. (поэт.) теіоп. = 
южная страна, югъ и = зной. 

сашіёіа, ае, Г. I) свѣча (восковая, саль¬ 
ная). — И) воскомъ натертый шнурокъ. 

сашШаЬгшп, Ъгі, п. подсвѣчникъ, 
канделябръ. 

сапйёо, йі,ёге,быть блестяще-бѣлымъ, 
быть блестящимъ, блестѣть, I) вооб., об. 
въ рагі., напр. сігсиз сапйепз, млечный 
путь (•)*).—И) въ част.,быть раскаленнымъ. 

сапііезсо, ёгс, дѣлаться блестяще-бѣ¬ 
лымъ, начинать блестѣть; въ част., рас¬ 
каляться (•)•). 
сапйійаіиз, а, ит, одѣтый въ бѣлое 

платье, зиЬзі., саийійаіиз, і, т. домогаю¬ 
щійся должности, кандидатъ (п. ч. хо¬ 
дилъ въ бѣлой тогѣ). 

сашіМиз, а, иш, бѣлый какъ снѣгъ, 
ослѣпительной бѣлизны, тк. безъ пятенъ 
вооб. (прот. пі^ег, съ чернымъ отливомъ), 
1) соб. и теіоп.: 1) соб.: соіог, 1ипа(1*), 
ѵезііз: ЬагЬа, бѣлая какъ снѣгъ (-І-): 
рориіиз, серебристый тополь (у), ііііа (і*): 

аѵіз, бѣлый аистъ (•)*). — въ част, поэт., 
о богахъ и превращенныхъ въ боговъ 
людяхъ, Ваззагеиз. — о красивыхъ ли¬ 
цахъ и частяхъ тѣла, ]\^а (•)•), Ьигаегі 
(І).— 2) (поэт), теіоп.: а) о вѣтрѣ, раз* 
гоняющемъ облака, проясняющій,‘очи¬ 
щающій воздухъ. — Ъ) = сопйійаіиз, 
одѣтый въ бѣлое платье. — с) сапйійа 
зепіепііа, одобрительное рѣшеніе (у). - 

II) пер.: а) о рѣчи и ораторѣ, простой, 
ясный. — Ь) о честности характера, чи¬ 
стый, искренній, честный, безпристра¬ 
стный. — с) о житейскихъ обстоятель¬ 
ствахъ, веселый, пріятный, счастливый, 
Ьога (у). 

сапйбг, бгіз, ш. ослѣпительная бѣ¬ 
лизна, блескъ, сіяніе, 1) соб.: саеіі: 
іипісагиш. — о красотѣ тѣла, Ыуиз. 
2) пер.: а) чистота, ясность, изящность 
языка, ійсаіиз. — въ против, искусствен¬ 
ности, простота, естественность.—Ь) про¬ 
стота, искренность, честность. 

сапёо, ёге, быть сѣрымъ, быть свѣтло¬ 
сѣрымъ, отс. сапепз, сѣюй. 

сапёрѣбгбз, 1, вносящая корзину, 
ріиг. саперЬогае, аѳинскія дѣвицы, ко¬ 
торыя въ процессіяхъ носили въ корзи¬ 
нахъ на головахъ священную утварь 
(какъ изображенія или статуи). 

сапезсо, пйі, ёге, сѣрѣть, отс. сѣ¬ 
дѣть, пер., старѣть (•)•). 

сапісйіа, ае, собачка; пер. = 3і- 
гіиз, сиріусъ (въ созвѣздіи пса), 

сапіпиз, а, иш, собачій, Іас (•)•). 
сапіз, із, с. собака, I) соб.: аіеге са- 

пез ай ѵепапйит.— погов., сапізасогіо 
пипщиат аЬзіеггеЬііиг ипсіо, „а вору 
дай хоть милліонъ, онъ воровать не пе¬ 
рестанетъ" (•)*). — II) пер.: 1) о людяхъ: 
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а) какъ бранное слово, песъ (для означе¬ 
нія безстыдства гс9 ярости). — 2) о любя¬ 
щихъ огрызаться, особ, обвинителяхъ. — 
с) о прислужникахъ, прихлебатель, блю¬ 
долизъ, креатура, Р. Сіосііі сапіз. — 
2) песъ: сапіз тарг, большой песъ, сапіз 
тіпог, тк. апіесапіз (см. это),малый песъ, 
созвѣздіе у экватора и южнѣе отъ него, 
по миѳу, собака Эригоны, дочери Икара, 
отс. сапіз Егі^опеіиз и Ісагіиз (і). 

сапізіпші, і, п. корзина (изъ камыша, 
для хлѣ ба, фруктовъ, цвѣтовъ; об .въ ріиг.). 

сапШёз, ёі, Г. (бѣло-) сѣрый цвѣтъ 
чего-н., особ, волосъ; отс. шеіоп. = сѣ¬ 
дина, сѣдые волосы. 

саппа, ае, Г. камышъ, тростникъ; 
шеіоп. = дудка, свирѣль (*(*). 

сапо, сесіпі, сапішп, ёге, издавать 
звукъ, I) іпіг.: 1) голосомъ: а) о лю¬ 
дяхъ, пѣть, аб ііЪісіпет. — Ь) о пти¬ 
цахъ, пѣть, (о воронѣ) каркать.— 2) му¬ 
зыкально звучать, раздаваться, а) о лю¬ 
дяхъ, играть на ч.-н., трубить, а) вооб.: 
іібіЪиз, аЪзигбе (нескладно). — /9) въ 
част., какъ воеіг. і. 1., сапеге гесеріиі, 
трубить къ отступленію. — Ь) о духо¬ 
выхъ инструментахъ, раздаваться, іиЪае 
соплодие сесіпегипі: сіаззісит или зі- 

§пиш сапіі, раздается сигналъ, трубятъ 
къ нападенію и пр.—П) іг.: 1) пѣть, а) съ 
однороднымъ объектомъ, пѣть или сочи¬ 
нять то, что можно пѣть = сочинять, 
писать, сагшеп, ѵегзиз.— Ь) съ особымъ 
опредѣленнымъ объектомъ, а) о людяхъ, 
воспѣвать, прославлять пѣсныо, аб іі- 
Ьіат сіагогиш ѵігогит Іаибез аЦие ѵіг- 
іиіез. — /9) о животныхъ возвѣщать, ѵе- 
іегеш ^иеге1ат, затянуть свою старую 
жалобную пѣсню (|): апзег Оаііоз абеззе 
сапеЪаі. — 2) на музыкальномъ инстру¬ 
ментѣ играть, сіаззісит или зіеріит, тру¬ 
бой давать сигналъ солдатамъ (къ вы¬ 
ступленію, сбору и проч.): іпіиз с. ошпіа, 
все играть на внутренней сторонѣ ги¬ 
тары, все играть про себя (объ аспенд- 
скомъ игрокѣ на цитрѣ); отс. погов., Ьос 
сагшеп Ыс ІгіЪипиз ріеЬіз поп ѵоЬіз зеб 
зіЬі іпіиз сапіі, эту пѣсенку про себя 
ноетъ, а не про васъ (наблюдаетъ только 
свои личные интересы). — 3) пер., вооб. 
(первонач. въ стихахъ, впослѣдствіи тк. 
въ прозѣ) возвѣщать, а) предсказаніе, 
оракулъ, предвѣщать, предсказывать, 
^иоб риего сапіі апиз (*(*). — со слѣд. 
асе. с. іп?., пес еі согпіх сапеге (объ¬ 
яснить) роіиіі гесіе еиш Гасеге, ^иоб 
еіс. — Ь) ученіе нроповѣдывать, изла¬ 
гать, ргаесеріа (•(*): ^иае біи Іаіиеге, 
сапаю (і*). 

сапог, бгіз, ш. мелодичные звуки, пѣ¬ 
ніе, мелодія (I). 

сапбгпз, а, ит, благозвучный, мело¬ 
дичный, гармоническій, I) пеиіг^ у ох. 
(тк. = пѣвучій): пи^ае, пустые звуки* 
(*(*). — П) асі., а) о людяхъ: іигѣа, тру¬ 
бачи (і*). — Ь) о животныхъ: апішаі, 
пѣтухъ (і*), аіез, лебедь (у). — с) об к 
инструментахъ, звучный, звонкій, йбе& 
(І*): аез (труба), 

сапіёгіиз, см. саиіЬсгіиз. 
сапіЬагіз, гібіз, і. шпанская муха. 
сапІЬагнз, і, ш. 1) кружка, чаша.— 

П) каиѳаръ, родъ морской рыбы (|). 
сапІЬёгіиз (сапіёгіиз'), Іі, ш. меринъ* 

тк. вооб. лошадь, лощддка; шіпіше зіз 
сапіегіиш іп іоззат, ну, братъ, не пус¬ 
кай свою лошаденку въ яму! (это выра¬ 
женіе кампанца, оправдывающаго свою- 
трусость готовностью римлянина сра¬ 
жаться на лошадяхъ даже въ ущельѣ, 
вошло затѣмъ въ пословицу, употребляв¬ 
шуюся при желаніи отклонить кого отъ 
необдуманнаго поступка). 

сапііснш, і, п. I) пѣсня. — II) въ 
част., (въ комедіи) монологъ, пѣніе-соло* 
(/лоѵыдіа). 

сапіо, аѵі, аіит, аге, издавать звон¬ 
кіе звука, I) іпіг.: 1) голосомъ, а) о 
людяхъ, пѣть, аб сЬогбагшп зопшп: аб 
шапиш Ъізігіопі, пѣть на сценѣ подъ 
игру актера. — Ь) о птицахъ, пѣть, (о 
воронѣ) каркать. — 2) музыкальнымъ 
инструментомъ, а) о людяхъ, играть,. 
ѣіЪііз (на 2с). — Ь) пер., объ инструментѣ, 
звучать, раздаваться, Шла сапіаі (у). — 

3) произносить магическое изреченіе, 
произносить заклинаніе (у). — II) іг.: 
I) пѣть, сочинять, а) съ однороднымъ 
объектомъ, сагшіпа. — Ь) какъ поэтъг 
воспѣвать, прославлять въ пѣснѣ, а^ш 
(•[*), сопѵіѵіа, а^ш рег іоіит огЬет (*)*).— 
отс. прославлять вооб., з‘аш ргібеш ізіиш 
Саезагеш. — 2) произносить магическое 
изреченіе, заклинаніе, сагшеп (і*).—отс., 
преги., околдовывать, обворожатъ, сап- 
іаіае ЬегЬае (і*). 

сапібг, огіз, ш. пѣвецъ, въ част. = 
поющій въ хорѣ, хористъ, 
сапійз, йз, ш. пѣніе, пѣсня, 1) вооб., 

а) людей и животныхъ: с. согѵі. — Ъ) 
инструмента, звуки, музыка, Ьисіпагиш: 
ѵосіз еі ііЪіагит пегѵогипщие сапійз 
(ріиг.), вокальная и инструм. музыка.— 
II) въ част., волшебная пѣсня (|). 

сапиз, а, ит, сѣрый, пепельнаго 
цвѣта, свѣтлосѣрый, особ, о волосахъ,, 
сѣдой; зиЬзі., сапі, бгиш, ш. сѣдые во¬ 
лосы. — Отс. (поэт.) шеіоп., старый. 
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с&рах,расіз, уемистый, І)соб., вмѣсти¬ 
тельный, просторный, игпа (у).— съ §еп., 
сіЬі ѵіпісріе сарасіззітиз.— П) пер., вос¬ 
пріимчивый, способный, т^етшп (|). — 
съ асі с. асе., апітиз а<і ргаесеріа. 

сареііа, ае, і. козочка; пер. коза, 
звѣзда первой величины въ арктурѣ. 

еарёг, ргі, ш. козелъ. — теіоп., козли¬ 
ный запахъ подъ мышкой человѣка (*(-). 

сареззо, іѵі или 1і, Ііпт, ёге, хва¬ 
тать, схватывать что, браться за что, 
1) въ узкомъ смыслѣ: 1) соб.: агта (|), 
сіЬит огіз Ьіаіи еі бепііЪиз (о живот¬ 

ныхъ). — 2) пер., приниматься за что, 
предпринимать, а) вооб.: іп^ат, бѣжать: 
еат роііззітит ѵіаш, лучше всего пойти 
по той дорогѣ: зресіасиіит осиііз, до¬ 
ставлять себѣ: ІіЬегіаіет, добывать. — 
b) въ част., приниматься, брать на себя 
дѣло, должность, приступать, начинать, 
гет риЫісат, вступать на политическое 
поприще: Ъеіішп, ридпаш: з'изза полу¬ 
чать, т.-е. исполнять приказанія (|).— 
П) въ широкомъ смыслѣ, стремиться, 
спѣшить куда-н., Ііаііат (|). 

саріііаіиз, а, пт, покрытый волосами, 
обросшій волосами (прот. саіѵиз). 

саріііпа, і, т. волосы (на головѣ, на 
бородѣ), зіпд. (соііесѣ.) и ріиг. 

саріо, сёрі, саріпт, ёге, брать, І)=ру- 
кою брать, А) берущій мыслится какъ 
дѣйствующее лицо, 1) соб.: агта. - поэт., 
і'еззоз: аііег аЬ шніесіто іит те ]ат 
серегаі аппиз, мнѣ пошелъ тогда уже 
двѣнадцатый годъ (*)*). — 2) пер.: а) при¬ 
ниматься за что =- начинать, іи&ат, об¬ 
ращаться въ бѣгство: сопаіит, сдѣлать 
попытку: сопзіііит, рѣшиться: роепаз 
рго аЦо, мстить. — Ь) брать = не пре¬ 
небрегать, оссазіопет, пользоваться. — 
c) пріобрѣтать, снискивать, Ьепоѵоіеп- 
ііат Ьепейсііз.— (1) брать на себя, всту¬ 
пать въ должность 2с, еит тадізіга- 
іит, сопзиіаіит.—В) берущій мыслится 
какъ пассивное лицо (какъ получатель), 
брать = получать, пожинать, 1) соб.: 
йгисіит, ех ргаесіііз зехсепіа зезіегііа: 
зіірепйіиш ]иге Ъеііі: ресипіат (тк. аЬ 
аіщио), брать взятки; съ двумя асе., саре 
ѵассат ргаетіа (въ награду •)*). — Въ 
част., черезъ превращеніе принимать, 
поѵаз %игаз (|), ѵиііиз ргіогез (|). — 
2) пер., получать, рег аідт аиі Ъопогез 
аиі (ііѵіііаз: потеп ех аЦа ге. — или 
получать, испытывать, ѵоіиріаіет: безі- 
бегіит е Шіо. — или получать = испы¬ 
тать, потерпѣть, понести, таезііііат, 
печалиться: бепі орегат (сигепі или 
ѵібеапі) сопзиіез, пе диі<1 гезриЫіса <Іе- 

ігітепіі саріаі. — П) прегн.: А) брать = 
завладѣвать, овладѣвать, 1) соб.: гез 
(о ворахъ): ресипіат рег ѵіт. — въ 
част., а) въ сраженіи или войнѣ, зани¬ 
мать, а) мѣсто = овладѣвать, отнимать, 
завоевывать, игѣет, Ьозііит сазіга, 
тоепіа зсаііз.—/9) лицо взять въ плѣнъ, 
Ъеііі йисез. — у) вещь = получать въ 
добычу, добывать, ргаесіат: саріа ех 
ЪозііЬиз ресипіа. — Ъ) животныхъ на 
охотѣ, при ловлѣ рыбы, ловить, різсез 
Іасиіо (І). — 2) пер., прибрать къ сво¬ 
имъ рукамъ, присвоить, гет риЫісат 
(государств, власть). — въ част., а) плѣ¬ 
нять, увлекать, очаровывать, аідт зиа 
Ьитапііаіе: биісесііпе е,)'из роіезіаііз 
саріі; отс. сарі, быть очарованнымъ лю¬ 
бовью. — Ъ) опутывать, надувать, пере¬ 
хитрятъ, абѵегзагіит: сарі еггоге: за- 
ріепііз езѣ саѵеге, пе саріаіиг.— с) объоб- 
стоятельствахъ, овладѣвать, охватывать, 
поз зегѵііиііз оЫіѵіо серегаі, мы забыли 
рабство. — б) разе., сарі аЦя ге, быть 
ослабленнымъ въ отношеніи членовъ 
тѣла, ума, лишиться чего, аііего осиіо 
сарі, ослѣпнуть на одинъ глазъ: осиііз 
еі аигіЬиз саріиз, слѣпой и глухой: тет- 
Ъгіз отпіЪиз саріиз, совсѣмъ разбитый: 
саріиз тепіе, умалишенный: ѵеіиі тепіѳ 
саріа, точно въ помѣшательствѣ.—В) для 
опредѣленной цѣли избирать, выбирать, 
а) лицо для чего, аЦт агЪіігит (въ с.): 
аідт Яатіпет, засегбоіет. — Ъ) мѣсто, 
Іосит осиііз (•{•): ѵіііо зіЪі іаѣегпасиіит: 
Іосит сазігіз.— с) время, іетриз аб аідт 
аЪешкіі. — С) мѣсто (особ, на кораблѣ) 
занимать, достигать, доходить, доплы¬ 
вать, іпзиіат, рогіит; пер., оііі Шит 
рогіит еі бі^пііаііз (о людяхъ, стоящихъ 
у кормила правленія).—мѣсто стараться 
занять, стремиться, топіез ргохітаз йі^а, 
бѣжать къ бл. горамъ. — Б) о вмѣсти¬ 
тельности, обнимать, вмѣщать, содер¬ 
жать, 1) соб.: сегае саріипі ѵабітопіа, 
содержатъ (■{■); съ отрицаніемъ, поп (ѵіх 
и т. п.) сареге, не (едва, съ трудомъ) 
вмѣщать въ себѣ = быть слишкомъ ма¬ 
лымъ для чего, ипя сіото сарі поп роз- 
зипі. — 2) пер.: а) вооб.: сареге еда 
атепііат гедпа поп роіегапі, не давали 
достаточно простора для его безумія, 
т.-е. не могли его удовлетворить: пес 
іе Тада саріі, слишкомъ мала, или тѣсна 
для тебя (-(*). — о Лицахъ, быть въ со¬ 
стояніи сносить, переносить, выдержи¬ 
вать, быть (физич. или умств.) способ¬ 
нымъ, годнымъ, зрѣлымъ для чего, ігат 
поп саріі ірза зиат Ргоспе, не можетъ 
совладать съ своимъ гнѣвомъ (*[■). — 
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Ь) умомъ, сердцемъ обнимать, а) о чув¬ 
ствѣ = чувствовать величіе или высокое 
значеніе чего н., об. съ отрицаніемъ, поп 
саріипі апдизііаѳ ресіогіз іиі іапіат рег- 
Бопат; и о лицѣ, ѵіх зрез ірзе зиаз 
апіто саріі, едва постигаетъ своимъ 
сердцемъ величіе своихъ надеждъ (і*).— 
Р) объ умѣ = обнимать, понимать, по¬ 
стигать что во всей совокупности, во 
всемъ объемѣ, тепз позіга іпіеііі^епііа- 
^иѳ саріі, ^иае зіі еі Ъеаіа паіига еі 
аеіегпа; о лицѣ, штз ѵсгат зресіет 
Ііотапі зепаіиз серіі. 

саріз, І(ІІ8, і. жертвенная чаша съ 
ушкомъ. 

сарізіго, (аѵі), аіит,аге, взнуздывать, 
надѣвать недоуздокъ, 

сарізігшп, і, п. недоуздокъ, 
сарііаі, аііз, п. уголовное престу¬ 

пленіе. 
сарііаііз, е, I» касающійся головы, 

жизни, 1) соо.: ігіитѵігі (см. это): гез, 
іасіпиз, уголовное дѣло, преступленіе; 
роепа, смертная казнь. — 2) пер., весьма 
опасный, смертельный, Ъозііз: осіішп.— 
П) капитальный, отмѣнный, отличный, 
іп^епішп, отличныя способности. 

сарХШаііт, а<1ѵ. по существу, сопра- 
щеппо 

сарга, ае, Г. коза: теіоп., козлиный 
запахъ (подъ мышкой у человѣка *(*)• — 
пер., коза, звѣзда въ арктурѣ (*(*). 

саргёа, ае, ?. козуля, дикая коза; 
погов. (о невозможномъ), ргіиз ^ип^епіиг 
саргеае Іиріз, прежде дикія козы всту¬ 
пятъ въ связь съ волками (-)-). 

саргёбіиз, і, ш. дикій козелъ, по дру¬ 
гимъ серна. — теіоп., саргеоіі (въ ар- 
хит.), подпоры, подкосы. 

саргХсопшз, і, т. козероп>. 
саргШсиз, і, ?. I) Дикая смоковница, 

Фиговое дерево. — П) дикая смоква, Фига. 
саргі^ёпиз, а, иш, рожденный отъ 

козы, козій, ресиз, козы (*}■). 
саргшиз, а, иш, козлиный, козій. — 

Погов., <1е Іапа саргіпа гіхагі, спорить 
о пустякахъ (*)■). 

саргірёз, рёшз, козлоногій, съ козли¬ 
ными ногами (*)*). 
сарза, ае, Г. ящикъ, 
сарзиз, і, ш. ящикъ; клѣтка, 
саріаібг, бгіз, т. домогающійся, до¬ 

бивающійся чего-н., аигае рориіагіз.— 
чаще въ част., подлый искатель наслѣд¬ 
ства. 

сарііо, бпіз, Г. ловля, пер.: а) уловка, 
хитрость, обманъ. — Ь) ложное заклю¬ 
ченіе, софизмъ. — с) теіоп., убытокъ, 
вредъ. 

сарііозиа, а, иш, 1) обманчивый, лу¬ 
кавый, зосіеіаз. — П) сбивчивый, софи¬ 
стическій, іпіегго&аііопез. 

сарііѵПаѳ, аііз, Г. а) плѣпъ.— Ъ) за¬ 
нятіе, завоеваніе (тк. въ ріиг.), игЪіз. 
сарііѵиз, а, иш, пойманный, I) о плѣ¬ 

нѣ, а) объ одуш., взятый въ плѣнъ, сог¬ 
рога, взятые въ плѣнъ люди и скотъ 
(прот. саріа игЬз); об. зиЪзі., плѣнникъ, 
плѣнница. — пер , зап^иіз, военноплѣн¬ 
ныхъ. — Ь) о неодуш., взятый у непрі¬ 
ятеля, завоеванный, ресипіа, паѵез. — 
П) о захватѣ вооб., пойманный, согрога 
(І-). &гае (і). 
саріѳ, аѵі, аіпш, аго, хватать, ста¬ 

раться поймать, достать что, гнаться за 
чѣмъ, ловить, I) соб.: Іерогет (I): соііа 
Іасегііз (у), аигаз (*)■). — П) пер.: А) вооб., 
поджидать, выжидать, подстерегать, 
искать, зопііит аиге айтоіа, прислуши¬ 
ваться: оссазіопет, стараться уловить 
случай: гізит, стараться возбудить 
смѣхъ: зегтопеш, вступить въ разго¬ 
воръ (*)*); тк. со слѣд. іпГ. (*)*). — В) въ 
част.: 1) стараться поймать кого или 
что, расположить въ свою пользу, особ, 
хитростью подлавливать, аЦт: іпзісШз 
Ьозіет. — 2) саріаге іезіатепіа, пролаз¬ 
ничествомъ домогаться наслѣдства. 
сарійз, йз, ш. сообразительность, по¬ 

нятливость, умственныя способности, 
сіѵііаз атріа, иі с. езі Оегтапогит, по 
понятію г.: поп шаіиз, иі езі сарійз зег- 
ѵогит, насколько рабъ можетъ быть г с. 

сарйіия, і, ш. рукоятка, а) вооб.: 
зсерігі (у), агаігі, рукоятка у сохи (у).— 
Ь) въ част., рукоятка меча, кинжала, 
еФесъ 

сарйі, ріііз, п. голова, I) соб.: А) объ 
одуш.: 1) людей, а) соб.: сарйі арегіге, 
обнажить голову (= снять шляпу; прот. 
орегіге, покрывать).—зирга сарйі еззе = 
угрожать кому, тк. =• сидѣть у кого на 
шеѣ.— Ь) теіоп. = человѣкъ, лицо, а) съ 
прилагат., ІіЪегит. — въ обращеніи, са- 
гит сарйі (*)*). — р) при числит, или 
при дѣлежѣ, сарііиш Неіѵеііогит тіііа 
ССЬХШ: іп сарііа йезсгіЬеге, на душу, 
на человѣка: сарііе сепзі (см. сепзео).- 
2) животныхъ, а) соб. • ^итепіі. — Ь) те¬ 
іоп. =голова, штука, Ыпа Ьоит сарііа.— 
В) о неодуш., голова, головка, верхъ, 
вершина, кончикъ (начало или конецъ), 
рараѵегіз, іі^погит: сарііа ѵіііз = вино¬ 
градная лоза: топііз, подошва (|): 
агсиз = концы радуги (*}■).— о водахъ, 
источникъ, тк. устье, КЬепі; въ карт., 
источникъ, исходный пунктъ, таіейсіі: 
ібпз тізегіашт еі сарйі, источникъ и 
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главная причина. — II) пер.: А) жизнь, 
1) Физическая, саиза или зидісіит сарі- 
Чіз, уголовный процессъ: роепа саріііз, 
смертная казнь: саріііз ассизаге, обви¬ 
нять въ уголовномъ преступленіи: дат- 
паге сарііе или саріііз, сопдетпаге са¬ 
ріііз, приговорить къ смертной казни: 

•аѣзоіѵеге саріііз, освободить отъ смерт¬ 
ной казни: саріііз регісиіит или діті- 

•саііо, опасность жизни. — 2) политиче¬ 
ская, сумма всѣхъ правъ гражданскихъ, 
каковы свобода, семейное право и право 
гражданства, потеря которыхъ называ¬ 
лась сіѳтітіііо саріііз тахіша; потеря 
правъ гражданина — детіпиііо саріііз 
те<Ііа; потеря правъ семьянина — <Іет. 
сар. тіпіта. — сарііе зе сіетіпиеге пли 

•сарііе сіетіпиі, потерять прежнія пре¬ 
имущества и права гражданства.—В) го¬ 
лова, какъ мѣстопребываніе ума, умъ, 
разсудокъ, сариі іпзапаѣііе (-(*), іпсоіиші 
сарііе ез? (і).— С) что стоитъ во главѣ 
чего-н., 1) о лицахъ, глава, главное лицо, 
•предводитель, сарііа соіуигаііопіз: сариі 
гегиш. — 2) о неодуш.: а) вооб., глав¬ 
ная часть, главное дѣло, сепаѳ, глав¬ 
ное блюдо обѣда: Ніегозоіута с. депііз, 

•столица; но ТЬеѣаѳ с. іоііиз Огаесіае, 
главнѣйшій городъ: с. раігітопіі, глав¬ 
ный надѣлъ: Ііііегагит, сущность, важ¬ 
нѣйшій пунктъ: гегиш, главный пунктъ, 
сущность: сариі езі, составляетъ глав¬ 
ный пунктъ, главное. — Ь) въ законахъ 
и сочиненіяхъ, главное положеніе, глав¬ 
ный отдѣлъ, основной параграфъ, Іедіз, 
ерізіоіае. — с) о денежной цѣнности, ва¬ 
люта, капиталъ (прот. изигае), де сарііе 
деігаЬегѳ: де сарііе ірзо детеге, умень¬ 
шить откупную сумму. 

сагЪазёиз, а, шп, полотняный 
сагЪазиз, і, г. ріиг. сагЬаза, Огшп, п. 

тонкая восточная ткань изъ хлопчатой 
«бумага, кисея, мусслинъ, у поэтовъ тк. 
изъ,льна, батистъ, полотно; отс. зана¬ 
вѣсъ, одежда, парусъ. 

сагЪо, бпіз, ш. уголь.— для означенія 
чего-н. неблагопріятнаго, запі иі сгеій 

-ап сагЬопе поіапді (*(*). 
сагсёг, сёгів, т. ограда, отс. I) теи- 

<шша, тюрьма, А) соб.: іп сагсегеш дисі, 
-соіуісі: етіііі ѳ сагсеге. — о тѣлѣ (какъ 
темницѣ души), Ша ѵіпсиіа сагсегіз гшп- 
рсгѳ. — В) теіоп.: заключенные пре¬ 
ступники, іп те сагсегеш ейидізііз.—П) 
рѣшотка, загородка въ ристалищѣ, об. 
нъ ріиг., ѳ сагсегіЬиз етіііі сит аЦо: 
•сагсегіЬиз тіззі сиггиз (■)*).— въ карт., 
«д сагсегез а саісе гѳѵосагі, снова на¬ 
чать жизнь. 

сагсЬёаІнт, Іі, п. высокій питейный 
сосудъ, бокалъ съ ручками, высоко вы¬ 
ступающими надъ краями и доходящими 
до самого основанія (-(*). 

сагдасез, пт, т. кардаки (персидская 
пѣхота, въ родѣ турецкихъ янычаръ), 

сагйіаспа, а, шп, больной желудкомъ, 
сагдо, діпіз, т. предметъ, около ко¬ 

тораго что-н. вертится, I) соб.: 1) двер¬ 
ной крюкъ, сагдіпет ѵегіеге, отворить 
дверь (-(*2.— 2) точка поворота, диріех, 
сѣверный и южный полюсы (•(•). — о 
о мѣстности (гора или городъ) = пре¬ 
дѣлъ, граница, черта разграниченія.— 
И) пер., главное обстоятельство, крити¬ 
ческій моментъ, іапіиз гегиш (-[*). 
сагдйиз, і, т. волчецъ, чертополохъ, 
сагё, адѵ. дорого, ѵепігѳ (быть про- 

даваему). — пер., аезіітаге, высоко цѣ¬ 
нить. 

сагесішп, і, п. мѣсто, поросшее осо¬ 
кою. 

сагёо, йі, Іійгиз, ёге, не имѣть, быть 
лишену чего, съ аЫ., I) вооб.: а) объ 
одуш.: доіогѳ, іеѣгі, зизрісіопе: тогіо, 
быть безсмертнымъ (|). — Ь) о неодуш.: 
гіра сагеі ѵепііз (*(•).—П) въ част. 1)обхо¬ 
диться безъ чего = отказываться, не 
пользоваться, не имѣть надобности въ 
чемъ, ІасиІіаііЬиз атісогит.— отс. а) не 
ходить, не являться куда или гдѣ, іого, 
зепаіи. — ѣ) не присутствовать или пе 
мочь присутствовать при чемъ, десіа- 
таііопіЬиз аіф.— 2) имѣть или чувство¬ 
вать недостатокъ въ чемъ, раігіа, тоско¬ 
вать по родинѣ: сопзиеіидіпе атісогит. 

сагех, гісіз, $. осока (трава), 
сагіёз, ет, е, Г. гнилостное состояніе, 

гнилость. 
сагіпа, ае, Г. киль корабля; отс. (поэт.) 

теіоп., корабль, судно. 
сагІ08Ц8, а, иш, гнилой, мозглый, 

дряхлый (соб. и пер.). 
*сагІ8, гійіз, Г. морской ракъ (•)*). 
сагііаз, аііз, і. дорогая цѣна чего, 

дороговизна, I) соб. (прот. ѵііііаз), аппо- 
пае: пиштогиш, безденежье. — прегн. = 
дороговизна съѣстныхъ припасовъ, дшіт 
аііег аппиз іп ѵііііаіе, аііег іп зитта 
сагііаіѳ йіегіі.— П) пер., глубокое ува¬ 
женіе, почитаніе, (изъ высокаго уваженія 
вытекающая)любовь, іапій сагііаіе еззе 
арид тііііез, пользоваться столь глубо¬ 
кимъ уваженіемъ. — съ деп. зиѣ|., сі- 
ѵіит.— съ деп. о^*., раігіае еі зиогит. 

сагтёп, тіпіз, п. пѣснь, I) вооб., тк. 
о пѣсни лебедя (•)*), о крикѣ совы (+).—► 
II) въ част.: 1) стихотвореніе, стихи, 
а) въ широкомъ смыслѣ (прот. ргоза). 
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сагшіпа зсгіѣеге (1*) — Ь) лирическое 
стихотвореніе, ода (1*); отс. с. ашаЫІе, 
эротическое стихотвореніе (і*). — с) поэ¬ 
тическая надпись. — 2) изреченіе ора¬ 
кула, прорицаніе.—3) волшебная пѣ¬ 
сня. — 4) (первоначально стихотворная 
формула закона, присяги, годаііопіз: Іех 
Ьоггепбі сагтіпіз, съ ужаснымъ содер¬ 
жаніемъ. 

сагшіех (сагпйіех), Йсіз, т. I) тю¬ 
ремный смотритель, особ, палачъ. — 
какъ бранное слово = мошенникъ, под¬ 
лецъ.— II) пер., живодеръ = мучитель, 
истязатель, сіѵіит зосіогипцие. 

сагпШсша (сагпйПста), ае, й а) за¬ 
стѣнокъ — ѣ) пытка. — пер., пытка, 
мука, иучспіе. 

сагпШсо, аге, исправлять обязанность 
палача = обезглавливать, отрубать го¬ 
лову, (Ьозіез) ^асепіез, отрубать головы 
у убитыхъ. 

сагпіз, із, і. (древн.) = саго, мясо. 
сагпйіех, — Йсіна, см. сагпііех, — 

Йсіпа. 
саго, сагпіз, і. мясо. — отс. уничпж. 

о человѣкѣ, ізіа ресиз еі саго риШа, 
эта скотина и гнилое стерво. 

сагрепіпш, і, п. двуколесная каргта. 
сагро, сагрзі, сагріиш, ёге, рвать, 

I) рвать, отрывать, А) соб.: 1) рукою, 
т.-е. а) часть отъ цѣлаго = отрывать, 
срывать, Йогез ех агѣоге (*(•), иѵат бе 
раітііс, снимать (|): іпіег согпиа зе- 
іаз, выдергивать (і*). — Ь) цѣлое на ча¬ 
сти = рвать, щипать, ѵеііега (|), сіЬоз 
бі^іііз, отковыривать (•(*): репзит, прясть 
(І*); отс. шутливо, с. атапіет, общи¬ 
пывать, обирать (у). — 2) ртомъ: а) часть 
отъ цѣлаго отрывать = отщипывать, об¬ 
щипывать, а^а апітаііа сагрипі: §га- 
теп (о лошадяхъ).— ѣ) цѣлое на части = 
общипывать, объѣдать, клевать (о пти¬ 
цахъ), ^есиг (-{-): о пчелахъ, высасывать, 
ІЬуша (-{-).— В) пер.: 1) какъ бы отщи¬ 
пывать, а) часть отъ цѣлаго = выбирать, 
отбирать для себя, йозсиіоз: раисоз аб 
ідпотіпіаш. — Ь) поэт. «) урывками, 
не торопясь, на досугѣ наслаждаться, 
шоПез зиѣ біѵо зотпоз (-)*): аигаз ѵііа- 
Іез (= жить •(*).— /9) пространство мало- 
по-малу проходить, пробѣгать, проле¬ 
тать, ргаіа йі^а, пробѣжать (-{-): аёга 
аііз, пролетѣть (■}■): шаге проѣхать (-{-).— 
тк. іѣег или ѵіат, итти (|): зиргешиш 
Пег, умереть (|). — 2) задирать, а) сло¬ 
вами порицать, поносить, охуждать, 
аідт таіебісо бепіе.— Ъ) частыми стыч¬ 
ками, задирая причинять вредъ, частыми 
нападеніями дразнить и ослаблять, поѵіз- 

зішиш а^теп или поѵіззітоз.— с)вооб.,, 
мало-по-малу ослаблять, обезсиливать^, 
истощать, ѵігез раиіаііт (|): сагрі рагѵіз- 
^иоіібіе башпіз ѵігез зиаз (въ количеств, 
отношеніи).— П) прегн. = бізсегреге, А)* 
соб., разрывать, разстерзывать, ѵізсега 
бепіе (|).—В) пер., дробить, раздроблять,, 
шиііііагіаш ѵігез Кошапаз: Йиѵіит (ка¬ 
налами). 

сагрііт, абѵ. отрывками, а) отрыв¬ 
ками, по частямъ, гез ^езіаз регзсгі- 
Ъеге.— ѣ) поодиночкѣ, порознь, въ раз¬ 
ное время. — с) въ разныхъ мѣстахъ, 
съ разныхъ сторопъ, ѣозіет Іасеззеге. 

сагпіз, і*, т. телѣга. 
сагішсйіа, ае, і, кусочекъ мяса, 
сагнз, а, иш, дор гой (прот. ѵіііз), 

I) соб.: аппопа.— П) пер., дорогой, лю¬ 
безный, милый, рагепіез, ІіЬегі: аЦш 
бііі^еге сагшпцие Ъаѣеге, любить и доро¬ 
жить кѣмъ. — съ баі. (для кого), бііз* 
іттогіаШшз. 

саза, ае, Г.хижипа,тк. домикъ въ саду, 
бесѣдка; въ походѣ = шалашъ, походная 
палатка. 

сазсиз, а, пт, старинный, древній, 
сазёпз, і, ш. сыръ, 
сазіа, ае, і. I) дикая или маточиаш 

корица. — П) душистый волчникъ, ду¬ 
шистая лавруша. 

саззіа, см. сазіа. 
саззіба, ае, й = 1. саззіз 
1. саззіз, зібіз, й шлемъ пзъ металла. 
2. саззіз, із, ш. тенета, сѣти, (об. ріиг.), 

I) охотничьи тенета, сѣти (*]*). — пер.- 
сѣти = ловушка, козни (|).—П) пау¬ 
тина (|). 

саззнз, а, пш, пустой, I) соб.: А) пу¬ 
стой, глухой, шіх: саппа, безплодный» 
(*}*).—В) поэт, съ аЫ. или деп., лишен¬ 
ный, зап^иіпе, безкровный: Іишіпс или 
аеіЬеге, мертвый.—съ &еп., с. Іптіпіз.— 
И) пер. ну стой, тщетный, панраспый, 
безполезный, безуспѣшный, ѵоіа (і*).— 
зиѣзі., іп саззиш, тщетно, напрасно, 
безуспѣшно. 

сазіанёа, ае, ?. каштановое дерево 
каштанъ; тк. ѵегѣ., сазіапеае писез Гу). 

сазіё, абѵ. нравственно чисто, безпо¬ 
рочно, невинно; въ част.: А) цѣлому¬ 
дренно, стыдливо, іиегі еіодиепііаш иѣ 
абиііат ѵігдіпет.— В) благочестиво, съ 
благоговѣніемъ, соіеге беоз. 

сазіеііані, бгшн, ш. жители крѣпости. 
*сазіе1Шіт, абѵ. по крѣпостцамъ, па 

укрѣпленіямъ, біззіраіі. 
сазіеііиш, і, п. I) укрѣпленное мѣсто, 

крѣпостца, укрѣпленіе, Фортъ, блокгаузъ* 
шанцы, оконъ. — карт., защита, убѣ- 
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эвпщс. — П) пер., дохъ, построенный 
<аа горѣ, замокъ (I). 

сазіі^аііо, оніа,$. порицаніе, выговоръ, 
тк. наказаніе. 

савіі^аібг, бгіз, т. порицатель, ху¬ 
литель, критикъ нравовъ (прот. Іашіаіог). 

*сав1і§аін8, а, иш, РАф. ограничен¬ 
ный; ото. (о красотѣ тѣла) узкій, тугой, 
ресіиз (|). 

сааіі^о, аѵі, аішп, аге, словами или 
дѣйствіемъ наставлять на путь, дѣлать 
выговоръ, порицать, бранить, наказы¬ 
вать, I) соб. (прот. Іашіаге), акрп: акрп 
ѵегѣіз, ѵегЬегіЬиз, Ііііегіз: пітіагп Іепі- 
*аіет. — тк. съ асе. с. іпГ. — И) пер.: 
А.) вооб., что-н. опшбочное исправлять, 
поправлять, сагтеп (*)*). — В) обузды¬ 
вать, укрощать, ограничивать, едшпп 
і'гепіз азрегіогіЬпз: боіогет. 

сазШиОпІа, ае, і. I) тѣлесная чистота, 
воздержаніе отъ чувственныхъ удоволь¬ 
ствій (изъ религіознаго чувства). — П) 
чистота нравовъ, безукоризненная нрав¬ 
ственность. 

сазіПаз, аііз, і. чистота нравовъ, 
цѣломудріе, 

сазібг, бгіз, ш. бобръ, 
сазібгбиш, і, п. бобровая струя (тк. 

съ ріиг.). 
сазіга, огнш, см. сазігипі Ь. 
сазігепзіз, е, относящійся, принадле¬ 

жащій къ лагерю, лагерный. 
сазіго, аѵі, аіпш, аге, сконить, холо¬ 

стить; пер., ослаблять. 
сазігит, і, п. I) укрѣпленное мѣсто, 

укрѣпленіе.— II) ріиг., сазіга, бгит, п. 
1) соб.: а) вооб., лагерь, зіаііѵа, станъ, 
стоянка: ЫЪегаа (зимній): паѵаііа или 
паиііса, корабельный лагерь (на берегу 
моря для прикрытія кораблей).— сазіга 
ропеге, или Іосаге, иди Іасеге,,разбивать 
лагерь: сазіга аіф зедиі, слѣдовать за 
кѣмъ на войну: сит аіфо іп сазіга ргой- 

•сізсі, отправиться въ походъ: іп сазігіз 
•еззе сит аЦо, сопровождать кого въ похо¬ 
дѣ : сазіга ЬаЪеге сопіга аЦт, стоять ла¬ 
геремъ противъ кого: сазіга тоѵеге сопіга 
акрп, выступить противъ кого: сазіга 
тоѵеге, рготоѵеге, ргоіегге, снять ла¬ 
герь, выступить впередъ.— въ карт., піі 
сиріепііит сазіга реіо (+). — Ь) пер., 
улей, сегеа (•)*).— 2) теіоп: а) дневной 
переходъ, Іегіііз, яиіпііз сазігіз. — Ь) 
военная служба, сазігіз езі ѵоЬіз иіеп- 
сіит, поп раіаезіга: та^пит іп сазігіз 
изит ЬаЪеге, имѣть большую опытность 
въ военномъ дѣлѣ. х 

сазіиз, а, иш, нравственно чистый, 

-незапятнанный, непорочный, невинный, 

I) вооб.: Ьопю, асіоіезсепз.— о пеодуш., 
гез іащіііагіз сазіа а сглогѳ сіѵііі, иму¬ 
щество, не запятнанное кровью междо¬ 
усобныхъ войнъ.— II) въ част., а) цѣло¬ 
мудренный, шаігопа: Саззі бопшз: поэт., 
зі§па, признаки невинности (і*). — Ь) 
благочестивый, набожный, святой, свя¬ 
щенный, пероіез (і*), сопііо: Ьаші заііз 
с. (Іопит (Іео: и(поэт.) егіпез (жреца *[*).— 
с) безкорыстный, Ъото. 

сазйз, йз, т. паденіе, I) вооб.: А) соб.: 
a) въ пространствѣ, паденіе, ниспадете, 
піѵіз: §гаѵіоге сази (Іесііипі іиггѳз (1*)-— 
b) приближеніе къ концу времени года» 
конецъ, ехігетае зиЬ сазит Ьіетіз (1*). — 
В) пер., а) паденіе (переходъ въ низшее 
состояніе), чиат §гаѵіз сазиз іп зегѵі- 
ііит ех гедпо Іогеі. — Ь) случайность, 
(іигае тогііз сазиз (+): аеіаз іііа тиііо 
ріигез, диат позіга, тогііз сазиз ЬаЬеі, 
имѣетъ гораздо больше случаевъ потерять 
жизнь: гез сазит аідт гесіріі, дѣло сопря¬ 
жено съ нѣкоторою опасностью. — отс. 
(представляющійся) случай, паѵідапбі, 
ѵісіогіае.— Меіоп., случай, который мо¬ 
жетъ наступить, наступаетъ, наступилъ, 
приключеніе, происшествіе, аа) вооб.: 
тігійсиз: сазиз диібат іаіаііз (прот. 
сазиз ѵоіипіагіиз): сазиз зесипсіі (прот. 
сазиз асіѵегзі): поѵі сазиз поѵогит іет- 
рогит, новыя происшествія, влекущія 
за собою новыя временныя обстоятель¬ 
ства. — часто аЫ. сази, случайно, то 
въ прот. зропіе, ѵоіипіаіе, сопзіііо, соп- 
зиііо, аіф регзиази еі іпсіисіи и т. п., 
то вообще. — рр) прегн., несчастное 
происшествіе, нссчастіе, теиз іііе сазиз 
іат ЬоггіЬіІіз. — с) упадокъ, сіѵііаііз, 
геіриЫісае.— II) прегн., паденіе, гибель, 
а) о неодуш., игЬіз Тпфпае ("І*). — Ь) 
объ одуш., гибель, смерть, особ, насиль¬ 
ственная, Заіигпіпі. 
саіарЪгасіиз, а, пт, одѣтый въ пап- 

цырь. 
* саіарійз, і, т. корабль, флотъ (при¬ 

стающій къ берегу). 
саіариііа, ае, I. катапульта, стрѣло- 

метъ, метательная машина. 
саіагасіа (саіагг.),ае,і.тк. саіагааіёз, 

ас, т. опускная рѣшотка. 
*саіё, айѵ. искусно (*(*). 
саіё.іа, ае, і, метательная палица. 
саіеІІа, ае, I. цѣпочка, ожерелье, 
саіеііиз, і, ш. щепокъ; тк. какъ ла¬ 

скательное слово, зите, саіеііе, на, го¬ 
лубчикъ (*(*). 

саіёпа, ае, I. цѣпь, оковы, аідт са- 
іепіз ѵіпсіге (связать): аідт іп саіепаз 
сопреете (заключить): аіеі саіепаз іпр- 
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сегѳ (наложить): іп саіепіз іепеге или 
ЪаЪегѳ.— карт., цѣпи = узы, принужде¬ 
ніе, Іе^шп саіепае. 

саіёпаіиз, а, иш, скованный, связан¬ 
ный. 

саіегта, ае, і. толпа, множество, пш&па 
іо&аіогшп.— ріиг., саіегѵае іезііищ: саі. 
аѵіит, стая (|). — вь част., а) отрядъ 
солдатъ, особ, варварскихъ народовъ 
(прот. Іе^іопез), с. сопбисіісіае, наемныя 
войска: Йогепіез аегѳ саіегѵао, пѣхота 
(прот. адтеп еяиіішп *)*). — Ь) театраль¬ 
ная труппа. 

саіегѵаііт, абѵ. толпами, кучами. 
саіЬёбга, ае, Г. кресло, 
саіііінз, і, ш. блюдечко, тарелочка, 
с&ііпиз, і, т. широкое, но плоское 

блюдо, тарелка. 
саШІиз, і, т. дѣтенышъ четвероногаго 

животнаго, особ, изъ породы кошекъ и 
собакъ (напр. льва, кошки, волка, мед¬ 
вѣдя); особ, щенокъ, собачка. 

саіиз, а, иш, искусный, слышлелый 
(прот. зіиііиз), въ дурномъ смыслѣ = 
хитрый, поэт. тк. съ'іпГ. (напр. саіиз 
езі ^аси1а^і, искусно стрѣляетъ). 

саиба, ае, Г. хвостъ животнаго, I) соб.: 
Іеопіз, раѵопіз. — И) пер.: а) шутливо, 
саиба Ѵеггіпа, хвостъ Берреса (или ка¬ 

бана), т.-е. приставка къ имени Уеггез, 
которое превратилось въ Ѵеггисішіз. — 
Ъ) мужской членъ (і*). 
саибех, бісіз, т. (однородно съ собех), 

стволъ, пень. 
саиіае пли саиііае, агат, Г. загорода, 

загонъ ^ля овецъ (у). 
саиііз, із, т. стебель растеній, особ, 

капустный = кочерыжка 
саиро (сОро), бпіз, ш. шинкарь, трак¬ 

тирщикъ. 
саиропа, ае, Г. шинокъ, трактиръ. 
* саіірбпйіа, ае, Г. небольшой шинокъ, 

жалкій трактирчикъ. 
сангнз или сбгпз, і, т. сѣверо-запад¬ 

ный вѣтеръ. 
саиза (у Цицерона и послѣ него еще 

у Вергилія саизза), ае, Г. случай, I) по¬ 
будительный, побужденіе, причина, по¬ 
водъ (прот. ейесіа и Іасіа), А) вооб.: 
оЬ еаш саизат: саизаш аіф геі зизіі- 
леге, быть причиной чего: тк. саизаѳ 
(баі.) еззе: тіЬі саизат ехріісавбае 
рЬіІозорЬіае аііиііі дгаѵіз сазиз сіѵііаііз, 
подало поводъ.— аЫ. саиза, какъ пред¬ 
логъ = по причинѣ, ради, об. позади 
слова, іетрогіз саиза, і^потіпіае саиза: 
теа саиза, ради меня: Іиа саиза ѵоіо, 
я хочу этого въ твоихъ видахъ. — В) 
въ част.: 1) справедливое осиованіе, 

полное право, правое дѣло, сшп саиза. 
ассебеге аб ассизапбиш: агшіз іпіегіогоз, 
поп саиза іпіззепі. — 2) мнимое основа- 
піе, а) предлогъ, Ьеііапбі: рег саизаш» 
подъ предлогомъ.— Ь) отговорка, оправ¬ 
даніе, саизат ассіреге, допускать отго¬ 
ворку, удовлетворяться отговоркою. — 
с) возраженіе, саизаѳ піЬіІ біоѳге, яиіп 
еіс. — 3) поводъ къ болѣзни, Іѳѵіз. — 
II) дѣйствительный, 1) дѣло, порученіе,, 
еі саизат еі Ьотіпет ргоЬаге: ^иі зирег 
іаіі саиза еобет тіззі егапі, по подоб¬ 
ному дѣлу.— 2) положеніе, обстоятель¬ 
ства, (Ке^иіиз) егаі іп теііогѳ саиза. — 
3) дружескія отпошенія, связь, езі аіеі 
саиза сит аЦо.— 4) дѣло партіи, госу¬ 
дарства, интересы, польза, рориіі Во- 
тапі: оріітаііит саизат а^еге. — 5) 
подлежащій разрѣшенію предметъ, а) за¬ 
дача, тема, предметъ спора, случай.—' 
Ь) въ част., судебное дѣло, тяжба, про 
цсссъ, саизаѳ ргіѵаіае: саріііз аиі іа- 
тае: саріііз, уголовное дѣло: рагѵиіа, 
пустячное дѣло: саизат біеегѳ, вести 
въ судѣ дѣло (свое или чужое), защи¬ 
щать (себя или другого), аЬзоІ. или бе* 
а^а гѳ.— саизат іепеге, зизііпеге, оЫі- 
пеге, выиграть дѣло: саиза сабегѳ и 
саизат регбегѳ, проиграть дѣло. 

саизагіиз, а, иш, хворый, слабый ^ 
зиЪзі., саизагіі, бгиш, ш. инвалиды. 

саизШсиз, і, т. стряпчій, адвокатъ. 
сапаог, аіиа апт, агі, приводить что-н. 

(дѣйствительное или чаще мнимое) въ 
оправданіе, оправдываться, аЬзоІ., съ 
асе. (наир, ѵаіеіпбіпеш, извиняться бо¬ 
лѣзнью), съ а,сс. с. іпі. 

еаиіё, абѵ. осторожно, съ осторож¬ 
ностью. 

саиіёз, із, і. утесъ, свала. 
саиііо, бпіз, I. I) осторожность, осмо¬ 

трительность, ипа саиііо іпсоттобогит, 
одно средство удержать себя отъ не¬ 
пріятностей: беіепбепбі: гѳз саиііопет 
ЬаЬеі, дѣло требуетъ осторожности, тк. 
допускаетъ возможность осторожности.— 
II) въ част., обезпеченіе, обязательство, 
ручательство, сЬіго^гарЫ, собственно¬ 
ручная расписка. — пер., удостовѣреніе, 
увѣреніе, съ асе. с. іпі. 

*сапібг, огіа, ш. отвѣчающій за что, 
аііепі регіеиіі, поручитель за чужую без¬ 
опасность. 

сапіиз, а, иш, РАб^. I) пеиіг. берегу¬ 
щій себя, а) въ хорошемъ смыслѣ, осто¬ 
рожный, осмотрительный (прот. аибепз, 
іетегагіиз, асег), а) о лицахъ, аЬзоІ.* 
съ іп с. аЫ. или съ аб, абѵегзиз с. асе.» 
или (поэт.) съ іпГ. — /?) о неодуш., соп*- 



сйѵёа — 87 — сёйо 

зіііа (прот. сопзіііа асгіа). — Ъ) въ дур¬ 
номъ смыслѣ, хитрый, ѵиірез (*}*). — II) 
разз., обезпеченный, вѣрный, надежный, 
пшпті, отданныя въ ростъ надежному 
человѣку (*)*): гез; и пер., іп еат раг- 
іет рессапі, ^иае езі саиііог, грѣшатъ 
тѣмъ, что слишкомъ осторожны. 

саѵёа, ае, I) огороженное мѣсто, 
клѣтка (для животныхъ, птицъ), улей.— 
II) уступами подымающіяся мѣста для 
зрителей въ театрѣ и циркѣ, I) соб., 
ргіта саѵеа, первые ряды или мѣста 
(для почетныхъ лицъ), саѵеа иіііта или 
зитта, послѣдніе верхніе ряды (какъ 
наша галерка). — 2) теіоп: а) театръ.— 
Ь) зрители. 

саѵёо, саѵі, сааіат, ёге, принимать 
мѣры предосторожности, I) чтобы обе¬ 
речь себя = остерегаться, быть осто¬ 
рожнымъ, беречься: а) аѣзоі.: ^иит 
апітпт аііепйіззеі ай саѵепйит.— или 
съ аЬ с. аЫ. — съ асе.; отс. въ разз., 
саѵепйа еііат ^Іогіае сирійііаз, слѣдуетъ 
остерегаться даже жажды славы. — съ 
іпі^, іп ^иіЪи$ саѵе ѵегегі, пѳ еіс., не 
бойся, что к*.— р) съ пе, иі пе с. со^., 
остерегаться, чтобы не. — съ иі, забо¬ 
титься о томъ, чтобы. — Ітрегаі. саѵе 
или саѵеіе с. соіу. = смотри, чтобы не 
(с=не); саѵе і^позсаз: саѵеіе сопсштапі 
агта (*}’). — II) принимать мѣры пред¬ 
осторожности, чтобы что-н. обезпечивать 
отъ вреда или опасности, доставить кому 
или чему безопасность, обезпечить кого 
и что, заботиться о комъ или чемъ, 1) 
вооб.: аіеі, аіеі геі.— 2) въ част., какъ 
гражд. и госуд. і. і.: а) доставить обез¬ 
печеніе, а) обезпечивать себя, аЬзоІ. 
или аЬ аідо (напр. пізі а іе саѵего, если 
не получу отъ тебя обезпеченія). — р) 
приготовленіемъ или приведеніемъ въ 
извѣстность обезпечивающей формы обез¬ 
печивать кого, доставлять кому обезпе¬ 
ченіе или заьоппую защиту (какъ занятіе 
римскихъ правовѣдовъ), аіеі или аЬзоІ., 
саѵеге іп,)игб.— у) вещественнымъ, пись¬ 
меннымъ или устнымъ поручительствомъ 
обезпечивать кого, давать ручательство, 
ручаться, отвѣчать, аіеі: аіеі <Іѳ аіяа 
ге. — Ь) письменнымъ распоряженіемъ 
позаботиться о комъ, о чемъ, устано¬ 
вить, напередъ опредѣлить, предусмо¬ 
трѣть, посредствомъ «) завѣщанія, аѣзоі. 
или аіеі (напр. Ъегейі, сдѣлать опредѣ¬ 
леніе въ пользу наслѣдника), или іезіа- 
шепіо, иі еіс. — р) договора, іп іоейегѳ 
аіеі: <Іе аЦа ге іоейеге: аіеі, пе еіс. — 
біЬі ргіѵаііт піЬіі саѵеге, вовсе не вы¬ 
говорить для себя никакого обезпеченія.— 

у) законодательнымъ путемъ, по поста¬ 
новленію сената, правителя, аіеі или аіеі 
геі: іп 1е§ѳ (Іе^іЬиз) йе аЦа ге или 
пе еіс. 

саѵегпа,ае,Г. дожбнпа, пещера, гротъ, 
саѵегпаѳ паѵідіі, внутренность корабля 
съ его каютами. 

саѵіііаііо, бпіз, Г. подшучиваніе, под¬ 
труниваніе, иронія (шутливая и серіоз- 
ная). 

саѵіііог, аіиз зшп, агі, I) подшучи¬ 
вать, подтрунивать, съ асе.; тк. сот 
акр, подтрунивать надъ кѣмъ, дразнить 
кого. — II) прибѣгать къ софизмамъ, 
увертываться. 

саѵо, аѵі, аіаш, аге, выдалбливать, 
I) вооб.: согпешп ай ій (съ этою цѣлью) 
Ъасиіит: рагтат §1айіо, проколоть (*}*).— 
II) прегн., выдалбливать = приготовлять, 
паѵез ех агЬогіЬиз: іедтіпа сарііит (*)*). 
саѵига, і, п., см. саѵиз. 
саѵиз, а, пт, пустой, выдолбленный, 

желобоватый (прот. ріепиз, полный, круг¬ 
лый или зоіійиз, пѣльный, массивный), 
I) соб.: ііех, дуплистый (+): гирез, раз- 
сѣлины въ скалѣ: йитіпа, съ высокими 
берегами, глубокія (і*): іиггез, про¬ 
сторныя (*(*): шпЪга или пиЪез, покры¬ 
вающія все мракомъ (•(*); зиѣзі., саѵшп, 
і, п. впадина, пустота. — II) теіоп., 
пустой, іта^о ІЬгтаѳ (ѣ). 

1 еёйо, сеззі, сеззпт, ёге, мѣрнымъ 
шагомъ шествовать, I) вооб. ходить, вы¬ 
ступать, а) соб.: рег ога, расхаживать 
на глазахъ людей (*)*).— Ъ) пер.: а) итти, 
подвигаться впередъ, об. съ айѵ., таіе, 
Ьепе: тіЬі отпіа ргозреге сейипі, мнѣ 
все удается.— р) сейегѳ съ йаі. или съ 
іп с. асе. = поступать къ кому, доста¬ 
ваться, иі еііат із ^иаезіи8Ьшс сейегеі: 
сейіі аЦй ргаейае аіфз или іп ргаейат 
аід'з, достается въ добычу кому. — у) 
сейегѳ съ йаі., наступать для кого, чего, 
воспослѣдовать, роепа іп ѵісет ййеі сез- 
зегаі, заняло мѣсто честной уплаты. — 
(5) сейегѳ съ айѵ. или іп с. асе. пере¬ 
ходить во что, превращаться, Ъис отпіз 
агаігі сеззіі Ьопоз (*)■).—II) въ част., отсту¬ 
пать, уходить, удаляться, о неодуш. тк. 
проходить,исчезать, а) соб.: а) аѣзоі.: сей. 
раиіаііт: сейепіез ѵіоіагі ѵеіиіі.— о нео¬ 
душ., ѵійеіиг (аёг) ^иазі Іосит йагс еі се- 
йеге: иі ргітит сеззіі іигог (*)*).— послѣ— 
авг. прегн.= умирать — р) съ аѣ, йе, ех 
с. аЫ., съ однимъ аЫ., съ айѵ. (куда) 
или съ іп. с. асе., съ йаі. (отъ чего, 
передъ чѣмъ?) напр. е сіѵііаіе и одцо 
сіѵііаіе: ех асіе: аЪ или йѳ оррійо: 
Ііаііа (ср. іосиз, тетогіа, ѵііа). — Ъ) пер.: 
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«) подчиняясь уступать, подчиняться, 
покоряться, аа) силѣ, превосходству силы, 
аЬзоІ. или съ <Іаі. (кому?), напр. Ьозіі 
пипщиат: іетрогі: іаіо, добровольно 
умереть.— рр) чьей-н. волѣ, аЬзоІ. иди 
съ баі. (кому?), аисіогііаіі а1<дз, ргесі- 
Ъиз аіф.— у у) по достоинству уступать, 
быть ниже, съ сіаі. (кому?), аісі.— и съ 
аЫ. (чѣмъ = въ чемъ) или съ іп с. аЫ., 
аісі ѵігіиіе, аісі іп пиііа ге. — р) усту¬ 
пать, отказываясь отъ чего, отъ владѣ¬ 
нія или права отказываться, съ аЫ.: 
роззеззіопіЪиз: аісі (въ чью-л. пользу) 
роззеззіопѳ Ьогіогит.— съ асе. = усту¬ 
пать что, предоставлять, Іосит: тиііа 
тиШз <1ѳ ^иге зио. — со слѣд. иі с. 
соп]. =? предоставлять, соглашаться. 

2. еёйб, какъ побужденіе а) къ рѣчи, 
говори, скажи, шшт сесіо аисіогет іиі 
Іасіі: се<Іо і&ііиг, ^иі<і іасіат. — Ь) къ 
вниманію, возьми во вниманіе, взгляни, 
подумай, сесіо шіЬі Іе&ез АШпіаз. 

сейгиз* і, і. кедръ, особ, можжевель¬ 
никъ, изъ котораго добывается масло, 
предохраняющее отъ гніенія. — шеіоп., 
а) кедровое дерево.— Ъ) кедровое масло; 
отс. сагшіпа Ііпепсіа сесіго, достойныя 
безсмертной славы (*(•). 

сёіёЬёг (рѣдко сёІёЪпз), Ъгіз, Ъге, 
I) мпогими посѣщаемый, часто посѣ¬ 
щаемый, оживленпый, отс. многолюдный, 
I) соб. (прот. йезегіиз, Дегеіісіиз, зесге- 
іиз), Іосиз, огасиіит. — и (поэт.) ееіе- 
Ьеггіта ГопііЬиз (в. богатая источника¬ 
ми) Ые.—2) пер.: а) многими празд¬ 
нуемый, торжественный, йншз: рориіі 
Котапі дгаіиіаііо.— Ь) о комъ или чемъ 
много говорятъ, извѣстный, знаменитый, 
а) о неодуш. предм., гез, потѳп. — р) 
о лидахъ, Віапа (|).— съ аЫ.= извѣст¬ 
ный чѣмъ = прославившійся, сіагіззі- 
тагшп игЬіит ехсісііо сеІеЬеггіші ѵігі: 
сеІеЬгез потіпіЬиз = прославленные. — 
II) почти = сгеЬег, часто повторяемый, 
часто употребляемый, примѣняемый, 
частый, уох (-}*): изиз задіМапйі. 

сёІёЪгаІІо, опіз, I. I) многочисленное 
(многолюдное) собраніе (тк. въ ріиг.).— 
II) пер., торжественное празднованіе, 
торжественность, Ішіогит. 

сёІёЬгаіиз, а, ит, РАф. I) часто по¬ 
вторяемый, часто употребляемый, часто 
встрѣчающійся, употребитёльпый, гез 
сеІеЬгаііззітае отпіит зегтопе, о кото¬ 
рыхъ весьма часто говорили. — II) тор¬ 
жественный, зирріісаііо. 

сёІёЬгііаз, аііз, Г. I) частое посѣщеніе, 
а) частая посѣщаемость, оживленность 
мѣста, Іосі, ѵіае.— собранія, торжества 

и т. п., оживленность, торжественность, 
Ішіогит: зиргеті сііеі = торжественные 
проводы.— Ъ) большое стеченіе, много¬ 
людность, большое собраніе (прот. зоіі- 
іийо), іоііиз Огаесіаѳ. — аЬзоІ., іп се- 
ІеЬгііаіе ѵегзагі.— П) пер., извѣстность, 
знаменитость, іатае. 

сёІёЪго, аті, аішп, аге, I) часто или 
въ большомъ числѣ посѣщать, дѣлать 
оживленнымъ, йопшт, ѵіат: зепесіи- 
іет (стариковъ): іоіа сеІеЪгапіѳ Огае- 
сіа зериііиз езі, при многочисленномъ 
стеченіи всей Г. — II) пер.: А) иного 
заниматься, употреблять, часто гово¬ 
рить, упоминать, повторять, Іедет отпі- 
Ьиз сопііопіЪиз: сит аЦо зегіа ас рсоз, 
часто говорить съ кѣмъ серьезно и 
шутя. — В) аЦй аіда ге, какъ бы на¬ 
полнять что чѣмъ, сопііопез сопѵісіо.— 
С) торжественно праздновать, справлять, 
іезіоз (ііез: пирііаз.— Б) дѣлать обще¬ 
извѣстнымъ, распространять въ народѣ, 
возвѣщать, а) вооб.: гет. — со слѣд. 
асе. с. іпГ. — Ъ) прославленіемъ дѣлать 
извѣстнымъ, прославлять, выхвалять 
(прот. оЬзсигаге), аЦй сагтіпіЬиз, воспѣ¬ 
вать : Іуга, воспѣвать (■(■): аіщиагит 
паѵіит сопсигзит іп тфз, преувели¬ 
чивать. 

сёіег, ёгіз, ёге, скорый, быстрый, I) 
соб.: Мегсигіиз (I): паѵіз.— II) пер.: А) 
въ хорошемъ смыслѣ, скорый = скоро 
дѣйствующій или думающій, скоро на¬ 
ступающій (наступившій, достигнутый), 
о лицахъ (прот. зейаіиз *)•), тепз: 
ѵісіогіа: гетейіа. — съ іп!., сеіег ехсі- 
реге аргит (-)*).—В) въ дурномъ смыслѣ = 
поспѣшный, опрометчивый, сопзіііа се- 
Іегіога (прот. іиііога); съ іпГ., сеіег 
ігазсі (*}•). 
Сёіёгев, пт, т. древнее названіе рим¬ 

скихъ всадниковъ. 
сёіёгііаз, аііз, I. скорость, быстрота, 

I) соб.: едиогшп: ѵепепі, быстрое дѣй¬ 
ствіе яда: иіі ееіегііаіе, быстро дѣйство¬ 
вать, тк. (іп іііпеге) быстро ѣздить. — 
II) пер.: апітогит, живость: сопзіііі, 

рѣшимость: гезропсіепсіі, находчивость. 
сёіёгііёг, айѵ. скоро, быстро; отс. сѳ- 

Іегіиз отпіит оріпіопе, скорѣе, чѣмъ 
кто-л. могъ предположить. 

сёіёго, аѵі, аіит, аге, I) іг., уско¬ 
рять. — П) іпіг., спѣшить. 
сеііа, ае,Г. комната, і)въримск. домѣ, 

а) для рабовъ, людская.—пер., ячейка 
улья.—Ь) (съ или безърепагіа) кладовая 
для съѣстныхъ припасовъ; отс. іп ееііат 
(Іаге, ітрегагѳ, етеге, для потребленія, 
для кухни.—с) кладовая вооб., оіеагіа 
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(для масла, т.-е. для очищенія и хране¬ 
нія масла), ѵіпагіа (винная, для броженія 
вина, которое затѣмъ переносили въ 

-ароіЬеса). — II) часть храма, въ нишѣ 
«(аесіісиіа) которой стояло изображеніе 
божества, придѣлъ, «Тоѵіз. 

сёіо, аѵі, аіит, аге, скрывать, А) аЦт 
аЦ(І или (рѣже) акдо <Іе а^а ге (отъ 
кого что), напр. ііег ошпез сеіаі: те 
<іѳ Ьос ИЬго сеіаѵіі; разе, сеіог гет или 
(об.) сеіог сіе ге, что-н. скрываютъ отъ 
меня: іі АІсіЬіаіѳз сііиііиз сеіагі поп 
роіиіі.—В) съ асе., а) ближайшаго объек¬ 
та: а) ак^сі, напр. зепіепііат: иіегит 
тапіЬиз, прикрыть свое чрево руками 
(у).— Разз., ееіаіа ѵігіиз (і*).— акрп, 
^е іепеЬгів (і*).— Разз., сііи сеіагі (ѵіг§о) 
поп роіезі. — Ъ) отдаленнаго объекта, 
н,крп (отъ кого), скрывать отъ кого, 
вичего не говорить. — Разз., сеІаЬаг, 
ютъ меня скрывали. — съ допол. предл., 
іи сеІаЪіз отпез Ьотіпез, ^ш(1 еіс. 

сёіох, бсів, $. яхта. 
ееізиз, а, пт, РА<у. высоко подымаю¬ 

щійся, высокій, I) соб.: зіаіиз: ееізиз 
іп согпиа сегѵиз (*(*).— И) пер.: А) по 
положенію высокій, знатный, ееізіззіта 
зеіез іі^пііаііз еі Ьопогіз. — В) нрав¬ 
ственно высоко стоящій, въ хорошемъ 
смыслѣ, возвышенный, благородный, въ 
дурномъ смыслѣ, гордый, высокомѣрный, 
.надменный. 

сёпа (тк. саепа или соепа), ае, Г. 
обѣдъ, столъ, іпіег сепат, за столомъ: 
іпѵііаге асі сепаш. 

сёласйіит, і, п. столовая (первой, 
въ верхнемъ этажѣ); отс. верхній 
этажъ, комната подъ кровлею (позд¬ 
нѣе, жилище бѣдныхъ). 

сёпаілз, а, ит, пообѣдавшій, поку¬ 
шавшій. 

сёпо (тк. саепо, соепо), аѵі, аіит, 
аге, I) іпіг. обѣдать, кушать, арисі 
дікрп: сит акр) (*(*).— И) іг. кушать, 
ѣсть, аргит (І). 

сепзёо, сспзйі, сепзпт, ёге, высказы¬ 
вать свое мнѣніе, I) вооб., оцѣнивать, 
опредѣлять стоимость вещи, А) соб.: 
1) вооб.: зі сепзепсіа поЪіз аЦиѳ аезіі- 
тапсіа гез зіі.— 2) въ част., а) имуще¬ 
ство римскихъ гражданъ оцѣнивать, 
производить оцѣнку, дѣлать опись (обя¬ 
занность цензора, см. сепзог), (іисепа 
^иіп^иа^епа тіііа сарііит: пе аѣзепз 
сепзеаге: сепзепсіо (подраз. сепзиі) йпет 
(асеге. — сарііе сепзі, низшій, бѣднѣйшій 
классъ гражданъ, вносимый въ опись 
поименно безъ показанія имущества: 
'Зіпіпе ізіа ргаесііа сепзиі сепзепсіо, под¬ 

лежатъ ли внесенію въ цензорскіе списки: 

іе^ет сепзиі сепзепсіо сіісеге, устано- 
влять правила для производства оцѣнки: 
сепзепсіі іогтиіа, правила, по которымъ 
производится оцѣнка. — Ь) о вносимомъ 
въ списки лицѣ, оцѣнивать себя = по¬ 
казывать или объявлять опись или счетъ 
своему состоянію (точно такъ, какъ <1е- 
роп. сепзеог, сепзиз зшп, сепзегі), ізіа 
ргаесііа: зегѵоз сепзегі.—В) пер.: сеп¬ 
зегі сіе аЦо, считаться принадлежащимъ 
кому(|): сепзегі (с1ероп.)зиозрагеп1;ез,счи- 
тать'за зсі -}•).—II) прегн. ,быть(извѣстнаго) 
взгляда, полагать, признавать цѣлесооб¬ 
разнымъ, справедливымъ, правильнымъ, 
1) вооб., аЬзоІ. или съ неопред. асе. (Ъос 
и др.), или съ асе. с. іпГ., или съ соцз. — отс. 
аЪзоІ., сепзео == я полагаю.— 2) какъ 
госуд. 1. і., а) полагать, подавать свой 
голосъ за что, съ асе. (сІесМіопет, егир- 
ііопет), или съ асе. с. іп?., или ръ иі с. 
соп).— Ь) въ част., о сенатѣ, рѣшать, 
опредѣлять, съ асе., съ асе. с. іпі., съ 
иі с. соді. 

сепзбг, бгіз, т. цензоръ, I) соб.: ріиг. 
сепзогез, цензоры, два сановника, обя¬ 
занность которыхъ состояла а) въ оцѣнкѣ 
имущества гражданъ (сепзиз), Ъ) въ над¬ 
зорѣ за нравственностью гражданъ въ 
частной и общественной жизни и за обще¬ 
ственными зданіями, с) въ отдачѣ на 
откупъ государственныхъ доходовъ.— II) 
строгій судья нравовъ, критикъ. 

сепзбгіаз, а, пт, цензору принадле¬ 
жащій, цензорскій, іаѣиіае (списки) : Іех 
или Іосаііо, контракты на постройку или 
на откупъ государственныхъ сборовъ, 
поіа. — Ьото, бывшій цензоръ. 

сепзйга, ае, I. должность цензора, цен¬ 
зура, сепзигат §егеге, исправлять дол¬ 
жность цензора, быть цензоромъ: тк. 
а§еге (1*). 

сепзйз, йз, т. I) оцѣнка н контроль 
за имуществомъ и гражданскими отноше¬ 
ніями каждаго римлянина, цензъ, сепзшп 
Ьаѣеге или а§еге, производить оцѣнку: 
сѳпзи ргоЫЪѳге или ехсіиіеге, отказы¬ 
вать въ принятіи въ цензорскіе списки: 
ЬаЪегѳ сепзшп Ьотішіт, производить 
оцѣнку, производить перепись. — П) те- 
іоп., 1) цензорскіе списки, списки гра¬ 
жданъ. — 2) объявляемое или внесенное 
по объявленію въ списки имущество; 
пер., вооб. имущество, состояніе* 

сепіаигёпт н — іпш, і, п. тысяче¬ 
листникъ. 

сепіёппз, а, пт, I) зіпд. стократный, 
сепіепа агЪог,сотня веселъ^).—II) ріиг.. 
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сепіёпі, ае, а, ^еп. сепіепйт, по сту, 
по сотнѣ. 

сепіёвітиз, а, пт, сотый; яиЪзІ., 
сепіезіта, ае, $. одинъ процентъ (въ 
мѣсяцъ, иди 12% въ годъ); тк.Ьіпаѳ 
сепіезітае, 24% въ годъ. 

* сепіісёрв, сіріііз, стоглавый, Ьеіиа, 
Церберъ ф. 

сепііепз (сепііёз), асіѵ. сто разъ; 
отс. НЗ сепііез (подраз. сепіепа шШа), 
10 милліоновъ сестерціевъ, 

сепіітаииз, а, ит, сторукій ф. 
сепіо, бпіз, т. одежда, сшитая изъ 

лоскутовъ; тк. тюфякъ, 
сепіит,сто,тк.гиперб.=очень много* 
* сепіишдётіпиз, а, ит, стократ¬ 
ный; отс. сторукій (І*). 
сепіиштіг, і, ш.р1иг.сепіишѵ1гі,0гит, 

т. центумвиры, коллегія (изъ 105—108) 
суден, которые ежегодно были избирав* 
мы для рѣшенія частныхъ дѣлъ, 

сепіишѵігаііз, с, центумвирскій. 
сспіппсйіиз, і, т. тряпье, тряпка* 
сепійгіа, ае, $. первонач. отдѣленіе, 

состоящее изъ ста человѣкъ; отс. цен¬ 
турія: а) отрядъ солдатъ первонач. изъ 
100, позднѣе изъ 60 человѣкъ.— Ь) одинъ 
изъ 193 разрядовъ римскихъ гражданъ, 
на которые раздѣлилъ ихъ по имуще¬ 
ственному состоянію Сервій Туллій, 

сепійгіаііт, асіѵ. по центуріямъ* 
* 1. сепійгіаійз, йз, т. раздѣленіе 

(солдатъ легіона) на центуріи. 
2. сепійгіаійз, йз, т. должность цен¬ 

туріона, начальника центуріи. 
1. сепійгіо, аѵі, аіиш, аге, раздѣлять 

на иди по центуріямъ, I) солдатъ легі¬ 
она: .іиѵепіиіет. — аЬзоІ., сепіигіаі Са- 
риае, дѣлаетъ смотръ войску въ К. — 
II) римскихъ гражданъ: отс. сотіііа 
сепіигіаіа, цѳнтуріатскія комиціи = со¬ 
браніе римскаго народа, въ которомъ 
подавали голоса по центуріямъ: сепіи¬ 
гіаіа Іех, одобренпый центуріями. 

2. сепійгіо, оніа, ш. цеитуріонъ, на¬ 
чальникъ центуріи. 

сснйіа, ае, I. небольшой обѣдъ* 
ссшпп, см. саелиш. 
сера ісаера), ае, I. и сёрё (саере), 

іа, п. лукъ, луковица. 
сёга, ае, $. воскъ, I) соб., сегаз ех- 

сисіеге (о пчелахъ), вырабатывать воскъ 
въ ячейкахъ ф. - II) теіоп., а) наво¬ 
щенная табличка для письма, отс. стра¬ 
ница, ргішае биаѳ сегае. — Ь) (поэт.) 
ріиг. сегае, восковыя Фигуры предковъ. 

* сёгагішп, Іі, п. пошлпна за прило¬ 
женіе печати. 

сёгазиз, і, Г. вишневое дерево. 

сегсйгпз, і,т. I) легкое (особ, кипрское) 
парусное судно, катеръ. — П) (тк. сег- 
супхз) церкуръ (какая-то морская рыба). 

* сёгеЬгбзиз, і, ш. горячая голова, 
взбалмошный человѣкъ (I). 

сёгёЬгшп, і, п. мозгъ» — теіоп.,. 
а) умъ. — Ъ) = горячность, ярость, 

сёгётопіа, см. еаегітопіа. 
сегеиз, а, пт, I) восковой; зиЬзІ.^, 

сегеиз, і, т. восковая свѣча, восковой 
факелъ. — И) теіоп.: 1) воскового цвѣ¬ 
та, желтый какъ воскъ, ргипа ф, — 
ЬгассЬіа, бѣлыя какъ воскъ ф.— 2) гиб¬ 
кій какъ воскъ, сегеиз іп ѵіііиш йесіі, 
легко склоняемый къ пороку ф. 

сёгітбпіа, ае, I. см еаегітопіа. 
сёгіпіЬа, ае, I. и — ё, ея, I. вощанка, 

пчельникъ (растеніе). 
сегпо, сгёѵі, сгёіиш, ёге, отдѣлять, 

I) соб.: рег іогатіпа сіепза, просѣвать- 
ф. П) пер.: А) (съ и безъ осиііз) гла¬ 
зами различать = видѣть. — В) умомъ: 
1) имѣть кого предъ глазами, имѣть въ- 
виду, принимать въ соображеніе* — 
2) познавать, узнавать, видѣть, а) вооб.: 
аЦсІ съ тепіе, апіто, іп^епіо или безъ 
нихъ; сегпеге съ асе. с. іпі. — отс. сегпі 
іп аЦа ге или &1ц& ге, въ чемъ или по 
чему быть позпаваему, познаваться, об¬ 
наруживаться*—Ь) будущее предвидѣть, 
предчувствовать, аіцй, аіцй апіто. — 
3) что-н. спорное или сомнительное рѣ¬ 
шать (об. йесегпеге), а) судомъ рѣшать, 
постановлять рѣшеніе. — Ь) борьбой 
рѣшать, бороться, іпіег зѳ іегго ф, 
рго раІгіа.— 4) для самого себя рѣшать, 
рѣшаться на что, а) вооб.: дегташпп 
етіііегѳ сгеѵі ф, — Ь) сегпсгѳ Ьегесіі- 
Іаіет, объявлять свое желаніе принять 
наслѣдство вступать во владѣніе наслѣд¬ 
ствомъ, тк. пегейііаіет айігѳ сете^ие. 

* сегпйиз, а, иш, ницъ, головою внизъ 
падающій ф. 

сего, аѵі, аінт, йге, натирать во¬ 
скомъ, налащнвать; отс. сегаіиз, а, ит, 
яавощеный. 

сеггНиз, а, пш, сумасшедшій, бѣ¬ 
шенный. 

сегіатёп, тіпіз, п. состязаніе, борьба, 
I) вооб.: А) соб., тѣлесное или на ин¬ 
струментѣ гс, рейшп, сіізсі ф. — поэт., 
сегіатіпа ропеге, устроить состязаніе 
ф.— В) пер., Ьопезіит: Ьопогіз еі §1о- 
гіае. — II) военное состязаніе = бой, 
борьба, а) зиЪ}.: йі ргоеііит аегі сегіа- 
тіпе, происходитъ жаркій бой. — Ь) оЪ- 
десі.: паѵаіе: ѵагіо сегіатіпе ридпаіит» 
езі, съ перемѣннымъ счастіемъ, 

сегійііпі, асіѵ. наперерывъ. 
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сегіаііо, бпіз, Г. состязаніе, споръ 
(соб. и пер.); отс. роепае иди тиііае, 
публичное обсужденіе вопроса о нало¬ 
женіи штрафа. 

сегіё, аіѵ. I) вполнѣ утвердительно = 
навѣрно, положительно, точно, въ са¬ 
номъ дѣлѣ. — II) условно — утвердитель¬ 
но = по крайней мѣрѣ. 

1. сегіо, а<іѵ. иавѣрное, вѣрпо, отс. 
ссгіо зсіо, я положительно знаю, я вполнѣ 
убѣжденъ. 

2. сегіо, аѵі, аіаш, агс, бороться, 
I) соб., бороться, сражаться, ргоеііо, 
асіе: агтіз сит ѣозіе: сіе ітрегіо сит 
рориіо Котапо: еитСаІІізрго заіиіе.— 
II) пер.: А) на словахъ к, спорить, 
1) вооб.: огаііопе: оѣ Ыгсшп (■(*): сит 
изигіз Ігисііѣиз ргаейіогит, (напрасно) 
стараться погасить доходами съ имѣній 
высокіе проценты. — 2) въ част., на судѣ 
спорить, разбирать дѣло, обсуждать, 
іпіег зе: гет Іого (|): сегіапсіа тиііа, 
публичное обсужденіе вопроса о нало¬ 
женіи штрафа. — В) вооб. состязаться, 
чтобы добиться преимущества, соревпо- 
вать, сит сіѵіѣиз сіе ѵігіиіе; поэт, сег- 
Іаге аіеі, съ кѣмъ (-(*).— съіиі’., стараться, 
усиливаться что-н. сдѣлать. 

сегіиз, а, иш, РА<у. опредѣленный, 
I) по рѣшенію, а) о неодуш., рѣшенпый, 
сегіит езі тіЬі сопзіііит: сегіа (тіѣі) 
гез езі или об. одно сегіит езі (тіЬі), 
рѣшено, я (ты, онъ) рѣшилъ, всѣ со слѣд. 
іп?. — ѣ) о лицахъ, рѣшившійся на что, 
съ іп?., тогі (і*), или съ деп., ешкіі (■(*). — 
И) по существу, установленный, опре¬ 
дѣленный (прот. іпееііиз, йиѣіиз), А) оЪ- 
^есі., 1) по качеству, числу опредѣ¬ 
ленный, назначенный, положенный, йіез, 
Іех: сопѵіѵа, постоянный. — Иногда 
тк. = ^иі<іат, нѣкоторый = извѣстный 
(не достаточно опредѣленный), сегіі ѣо- 
тіпез.— 2) по нравств. качествамъ, вѣр¬ 
ный, надежный, а) о лицахъ: ѣото, ас- 
сизаіог, раіегіатіііаз: аисіог (тогііз).— 
Ь) о неодуш.: іетрезіаз, надежная по¬ 
года: задШа, мѣткая (і*). — В) зиЪ^есІ., 
1) по знанію и убѣжденію, вѣрный, из 
вѣемый, нс подлежащій сомнѣнію, не¬ 
сомнѣнный, аі о лицахъ: раіег: ІіЬегі, 
законныя (прот. іпсегіо раіге паіі или 
зригіі). — ѣ) о неодуш., і<1 рагит сегіит 
езі: сегіит зсіге или ѣаѣеге, быть въ 
чемъ-н. увѣреннымъ, навѣрное знать что- 
н.: рго сегіо зсіге, ЬаЬеге, йіссгс, а?- 
Ьгтаге, быть въ чемъ-н. увѣреннымъ, 
навѣрное знать, утверждать ит.п.: сегіі 
а^сі ехріогагі поп роіезі, нельзя виолнѣ 
узнать что-н. — 2) пер., о лицѣ, кото¬ 

рому доставляется вѣрное извѣстіе, вѣрно» 
извѣщенпый, увѣдомленный, съ сіе с. 
аЫ. или съ деп.— отс. сегііогет ?ассгѳ- 
аѣрп, аѣзоі. или аіф геі или сіе аіда го- 
пли съ асе. с. іп?. или съчшюл. пред л., 
увѣдомлять кого о чемъ; тк. поэт. аЦпь 
сегіит ?асеге. 

сегѵа, ас, ?. лань. — поэт. вооб. олепь. 
сегѵісйіа, ае, і. шейка, 
сегѵіпиз, а, иш, оленій, 
ссгѵіх, ѵісіз, I. класс, об. ріиг. сегѵі- 

сез, ит, ?. затылокъ, шея, сегѵісега 
саесіеге: сегѵісі аіф ітропі, садиться* 
кому на шею (*(*): (іаге сегѵісез аісі, 
подставлять шею кому (для огрубленія* 
головы): (іаге ЬгасЬіа сегѵісі, обнимать- 
(1*). — карт., зизііпеге сегѵісіѣиз зиіз 
аІфі: іп сегѵісіѣиз еззе (о врагѣ, войнѣ 
и т. п.), быть очень близко, предстоять, 
угрожать, тк. = сидѣть у кого на шеѣ 
(= быть въ тягость): ѵеіиі іп сегѵісіѣиз 
ЬаЬеге Ьозіет, имѣть па шеѣ врага: 
Іедіопсз іп сегѵісіѣиз аіф соііосаге, по¬ 
садить кому на шею: а сегѵісіѣиз аіф 
гереііегѳ или сіереііеге а^т или аѣрі, 
избавить кого отъ кого, чего: сіагѳ сег¬ 
ѵісез сгисіеіііаіі пе?агіас, терпѣливо пе¬ 
реносить 2с: ^иі египі Іапііз сегѵісіѣиз, 
которые будутъ обладать такою силой іі. 
отвагой. 
сегѵиз, і, т. олень. —- пер., сегѵі,. 

рогатки (вилообразные колья для задер¬ 
жанія непріятеля). 

сёзрёз (саезрёз', рИіз, т\ I) отрѣ¬ 
занный дернъ, дернина (тк. въ ріиг.).— 
шеіоп.: а) хпжпна,крытая дерномъ(■(*). — 
Ъ) дерповый алтарь. — с) разросшійся) 
корень, куча растеиій (■(*). — II) пер., 
мѣсто поросшее дерномъ, дерпъ. 

сеззаііо, бпіз, ?. иѣшканіе, бездѣй¬ 
ствіе, праздность, покой. 

сеззаібг, бгіз, т. медлитель, мѣшкот¬ 
ный. 

се за о, аѵі, аіит, аге, медлить, мѣш¬ 
кать или вооб. переставать что-н. дѣ¬ 
лать, оставлять что, I) вооб., аѣзоі. пли¬ 
съ аѣ, или съ іп с. аЫ. (напр. аргое1іог 
переставать сражаться: аѣ (іп) ореге, 
оставлять работу; поэт. тк. съ іп с. асе.* 
напр. іп ѵоіа, не приносить обѣтовъ),, 
или съ однимъ аЫ. (оМсіо, не исполнять. 
обязанности), или съ іп?.: ^иі<1 сеззаз- 
тогі? такъ умри жеі (+).— II) пер.: 
1) быть или оставаться незанятымъ, 
празднымъ, ничего не дѣлать, праздно¬ 
вать, агае сеззапі, остаются безъ жертво¬ 
приношеній: сеззаіит (Іисегесигат, вест* 
беззаботную жизнь (■{*): Ьопог сеззаі, по¬ 
четная должность по занята; особ, о» 
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яюлѣ, находиться или лежать подъ па¬ 
ромъ. — 2> нравств., давать промахъ, 

•«шибаться. 
* сезІгоарЬешІбпё, ёв, Г. каменометъ, 

^метательная машина для бросанія камней. 
гёіагіив, а, пт, къ морю, тунцу (рыба) 

относящійся, только зиЬзі., сбійгіит, Іі, 
п. рыбный садокъ (на морскому берегу 
для ловли тунцевъ). 

сёіе, см. сеіиа. 
сеіега, см. сѳіегиз. 
сёіёгит, см. сеіегпз. 
сёіёгиз, а, ит, прочій, остальпой, об. 

въ ріиг. сеіегі, ае, а, прочіе, остальные, 
ошпіз сеіега ргаесіа: еі сеіега или одно 
сеіега = и такъ далѣе. — Отс.: а) сеіе- 
гшп, впрочемъ. — въ противоположность 
отрицанію или частицѣ диібеш: но, од¬ 
нако. — Ъ) сеіега = впрочемъ, въ дру¬ 
гихъ отношеніяхъ, что касается до 
остального. — с) <іѳ сеіего, что касается 

,до остального, впрочемъ, 
сёібэ, см. сеіпа. 
сёіга (саеіга), ае, I. небольшой, лег¬ 

кій кожаиый щитъ. 
сёігаіиз (саеІгаіпа\ а, пт, воору¬ 

женный легкимъ щитомъ, сеігаіа соЬогз 
и зиЬзі. сеігаіі, щитоносцы; особ, гре¬ 
ческіе пельтасты. 

сёіи8 и сёіба, і, ш. ріиг. сёіе, китъ, 
акула, дельфинъ, особ, тунецъ. 

сеи, абѵ. I) подобно тому какъ, со¬ 
вершенно (такъ) какъ. — въ поэт, срав¬ 
неніяхъ и картинахъ, подобно, съ (іаі. 
(*)*). — сеи дииш, подобно тому какъ 
«огда, — сеи зі, подобно тому какъ если 
(•(-).— II) условно = какъ если бы, какъ 
будто бы. 

* сйаІуЬёІив, а, ит, стальной. 
сЪаІуЪа, ІуЬів, ш. сталь. 
сЬабв, асе. сЬаов, аЫ. сЬао, п. I) без¬ 

донное пустое пространство, какъ цар¬ 
ство мрака, подземное царство (■(■). — 
П) пер., хаосъ, безпорядочная и без¬ 

менная первобытная масса, изъ кото- 
былъ созданъ міръ (і*). 

* сЬага, ае, I. тминъ (растеніе). 
сЬагівіІа (сагізііа), огиш, п. празд¬ 

никъ любви и согласія (семейный празд¬ 
никъ 22 февраля). 

сЬагіа, ае, I. листъ египетскаго рас¬ 
тенія папируса, бумага; отс. тѳіоп., со¬ 
чиненіе, письмо, поэтическое произве¬ 
деніе к. 

сііёіае, агшп, Г. вѣсы (какъ созвѣздіе). 
* сЬёІуйшз, і, т. водяная змѣя (|). 
сЬёіуа, асе. -уп, ѵос. -у, Г. лира (*)*). 

•сѣёга§га, см. сЫга&га. 

фор 
рои 

сНШагсЪиз, і, т. и сЫНагсйёа, ае, т. 
I) хиліархъ, начальникъ тысячи мор¬ 
скихъ или сухопутныхъ солдатъ.—II) го¬ 
сударственный канцлеръ. 

сЫга^га и (поэт.) сЪёга&га, ае, Г. хи¬ 
рагра, ломъ въ рукахъ. 

сЫгб^гарІшш, і, п. (парах, ф. сЫгб- 
рггарЬиз, і, т.), I) почеркъ, рука. — 
II) теіоп., собственною рукою написан¬ 
ное.— и въ част. = расписка 

сЫат^йаіиз, а, ит, одѣтый въ хла¬ 
миду. 

сНІашув, тучііз, I. широкое шерстяное 
греческое верхнее платье мужчинъ, хла¬ 
мида, плащъ (особ, носимый въ военное 
и въ мирное время знатными людьми). 

сЬоггіа, ае, ?. струна, 
сііогеа, ае, Г. (об. ріиг.) хороводная 

пляска, хороводъ. 
СІІОГ8, СМ. СОІІОГВ. 

сЬбгиз, і, т. I) хороводная пляска, 
хороводъ.-і-теіоп.,извѣстное число пѣв¬ 
цовъ и танцовщиковъ, хоръ; отс. въ част., 
хоръ музъ (і*); хоръ въ трагедіи.— пер., 
а) гармонически движущаяся группа 
звѣздъ (і*). — Ь) вооб. толпа, собраніе. 

сЬгуаапіЬёз, ів, п. золотоцвѣтъ, злато¬ 
цвѣтъ. 

* сЬгуворЬгув, асе. уп, ш. рыба съ зо¬ 
лотымъ пятномъ надъ глазомъ (*)*). 

сІЬагІиз, а, пт, I) относящійся къ пи¬ 
щѣ, съѣстпой, гез. — зиЬзі., сіЬагіа 
о гит, п. съѣстные припасы, провизія, 
продовольствіе для людей, паекъ (сол¬ 
датскій); столовые припасы чиновниковъ 
въ провинціяхъ; кормъ для скота. — 
II) теіоп. = обыкновенный, простой, 
рапіз, черный хлѣбъ. 

сІЪо, аѵі, аіит, аге, кормить, сіЬагі 
поііе, не хотѣть ѣсть. 

* сіЬогІит, іі, п. кубокъ (металличе¬ 
скій, сдѣланный на подобіе околоплод¬ 
ника египетскаго боба (соіосазіа) (•(•). 

сіЬив, і, т. пища для людей и живот¬ 
ныхъ, кормъ, I) соб.: 1) вооб.: сіЬит 
зитеге, ѣсть. - 2) въ част.: приманка, 
блевка на удочкѣ (*)-). —И) пер., диібаш 
Ьишапііаііз сіЬиз. 

сісаёа, ае, I. кузнечикъ, кобылка, 
стрекоза. 

сісаігіх, ігіеіз, Г. рубецъ, шрамъ. — 
на растеніяхъ, зарубка, нарѣзка; карт., 
рана, оМисіа, зажившая, 

сісёг, сёгів, п. стручечпикъ, горохъ. 
* сХсЬбгёшп, ёі, п. цикорій, индивій. 
сісбпіа, ае, I. аистъ. 
сісиг, йгіз, ручной (прот. Іегиз). 
сісйіа, ае, I. болиголовъ водяной, сокъ 

котораго въ большой дозѣ смертеленъ и 
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потому употреблялся какъ ядъ; теіоп. = 
СБпрѣль изъ стебля болиголова (■(■). 

сіёо, сіѵі, сіішп, сіёге, двигать = 
I) приводить въ движеніе, поддержи¬ 
вать движеніе чего, а) неодуш.:а)вооб.: 
паіига ошпіа сіепз тоііЬиз зиіз; особ, 
какъ воен. і. і., ридпат или ргоеіішп 
сіегѳ, собственпымъ примѣромъ поддер¬ 
живать сраженіе, энергію сражающихся 
(о передовомъ бойцѣ, особ, о полковод¬ 
цѣ).— р) волновать, потрясать,таге (о 
вѣтрѣ): соеішп іопііги (•(-). — Ъ) одуш., 
привлекать, особ, зовомъ или сигна¬ 
ломъ, а) вооб., призывать, приглашать, 
аідга.— р) на борьбу призывать, вызы¬ 
вать,поп Ьотіпез іапіит, зеб Гоебега еѣ 
беоз: аідт аб агта.—у) на помощь при¬ 
зывать, особ, божество, аідт (•)•). — 
И) = вызвать появленіе чего или кого, 
а) внѣшнимъ или внутреннимъ возбужде¬ 
ніемъ, а) вооб., вызывать, возбуждать, 
Порождать, Іасгітаз, вызвать у себя 
слезы, поэт. = плакать: іапіаз ргосеііаз 
(въ карт., столь бурныя движенія): зеп- 
зшп (внѣшнее чувство).— р) военныя и 
политическія обстоятельства вызывать, 
возбуждать, пачинать, Ьеііат: Магіет 
(•)•). — Ь). голосомъ или музык. инстру¬ 
ментомъ,а) членораздѣльные звукиизда- 
вать, производить, Йеіиз или §етііиз 
(1*).— р) слова, имена произносить, на¬ 
зывать, звать, апітат та^па ѵосе (на 
похоронахъ +): ігіитрЬшп потіпе! т.-е. 
кричать „іо ігішпрЬе".—отс.гражд. і. і., 
сіеге раігет, назвать отца, сослаться 
на отца (чтобы доказать свое благород¬ 
ное происхожденіе): тк. сопзиіет раігет. 

сШсІит, И, п.волосяной коверъ, по¬ 
крывало изъ киликійской козьей шерсти. 

сітех, тісіз, т. клопъ. 
сіпсіппаіиз, а, ит, кудрявый, зави¬ 

той. 
сіпсіппиз, і, ш. завитые волосы, 

пукля, кудерь (ср. сіггиз). 
сіпсійз, йз, т. опоясываніе, СаЪіпиз, 

родъ опоясыванія, при которомъ конецъ 
подобранной тоги спереди перебрасывали 
черезъ лѣвое плечо и изъ-подъ правой 
руки прикладывали къ груди. 

сіпсійіиз, а, ит, носящій только 
фартукъ, СеіЬе^і, въ однихъ только 
фартукахъ (-|-)к 

сіпзо, сіпхі, сіпсіит, ёге, окружать, 
I) въ узкомъ смыслѣ: 1) опоясывать, 
сіп^і Кізрапо діабіо, опоясаться к: 
сіпсіае аб ресіога ѵезіез подобранныя до 
груди (*(*): аііе сіпсійз, высоко подпоясан¬ 
ный (•)-). — 2) увѣнчивать, украшать, 
іешрога гатіз (•)*)• — II) въ широкомъ 
смыслѣ: 1) окружать, агЬет тоепіЪнз: 

аеіЬега, окутывать (объ облакахъ -(•). — 
2) окружить, обложить, игЬет отпіЬиз, 
сорііз.—3) итти сбоку, сопровождать' 
кого, аісі Іаіиз. 

"сівдйіа, ае, I. подпруга, 
сіп^йіит, і,п. поясъ, особ.женскій.— 

тк. портупея (ріиг. і*). 
сіп^иіиз, і, т. земной поясъ. 
сіпШо, Іібпіз, т. рабъ, раскаливавшій 

завивальные щипцы. 
сіпіз, ёгіз, т. рѣдко Г. пепелъ, зола; 

отс. карт, іп сіпегет ѵегіеге, превратить 
въ пепелъ = уничтожить: іп ішпшп еі 
сіпегет ѵегіеге, спустить (■(•).— въ част., 
а) пепелъ отъ сожженнаго трупа, прахъ, 
с. аідие озза аідз; розі сіпегет, по сож¬ 
женіи тѣла умершаго (•)•).—Ь) развалины 
преданнаго огню, опустошеннаго города 
2с, іп сіпеге бейадгаіі ітрегіі. 

сіппатит, і, п. корица; теіоп. = 
лоза коричневаго дерева. 

сірриз, і, т. столбъ пирамидальный 
изъ камня или дерева, колонна, какъ 
могильный памятникъ, тк. о палисадахъ 
укрѣпленія. 

сігса, I) абѵ. вокругъ, около, въ ок¬ 
рестности, тк.= съ двухъ сторонъ, ^га- 
теп егаі сігса (•)•): диі с. зипі, окружаю¬ 
щіе, свита: тиііае с. сіѵііаіез, кругомъ 
лежащія: сігса ипбідие или ипбідие сігса, 
и сігса отпіа или отпіа сігса, все кру¬ 
гомъ находящееся. — И) ргаер. с. асе.: 
А) въ пространствѣ, 1) вокругъ, диет 
с. іідгез засепі (і-). — 2) = кругомъ къ, 
на, сігса ѵісіпаз^епіезтіііеге, разослать 
къ 2С.— 3)въ области чего,поблизости, 
вблизи, с. Ьііегпшп.—4) при лицахъ, 
которые (въ качествѣ спутниковъ, дру¬ 
зей, сторонниковъ и проч.) окружаютъ 
кого, около,диоз с.зеЬаЬегеі.— В) пер.: 
1) во времени, около, с. еапбет Ьогат.— 
2) при им. числит., около, еа Гиеге ор- 
ріба сігса зеріиа^іпіа. 

сігсатоегіит, Іі, п. *= ротоегіит. 
сігсепзіз, е, въ цирку ОТНОСЯЩІЙСЯ, 

принадлежащій, Іибі сігсепзез и одно 
сігсепзез или Іибісгит сігсепзе, игры 
въ циркѣ (сігсиз Махітиз), состоявшія 
преимущественно въ состязаніи въ ѣздѣ. 

* сігсіпо, аѵі, аіиш, аге,дѣлать круго¬ 
образнымъ, дѣлать круглымъ, аигаз еаз- 
бет, кружиться въ воздухѣ (*(•). 

сігсіпиз, і, т. циркуль, 
сігсііег, абѵ. I) о времени, около, с. 

тегібіет: с. Саіепбаз.—II) о числахъ, 
приблизительно, с. ССХХ паѵез ѳогшп 
рагаііззітае.^ 

сігсйёо, см. сігсишео. 
сігсйШо,(сігсйтШо),бпІ8,йхожденіе 

вокругъ,особ. обходъ, дозоръ, патруль- 
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сігсйіійз (сігсйтіійз), йз, т. I) хожде¬ 
ніе вокругъ,обходъ, зоііз, круговое обра¬ 
щеніе солнца: йишіпіз, окружающая рѣ¬ 
ка. — II) теіоп., кругъ, крюкъ, обходъ, 
1оп§о сігсиііи. — отс. оркужпость, іп сіг¬ 
сиііи, въ окружности, кругомъ: сіисеге іп 
оррібі сігсиііит, вокругъ города. 

сігсйіог, агі, образовывать кружокъ 
или группу, собираться толпами. 

сігсйіпз, і, т. кругъ, I) соб.: ехіегіог 
сігсиіиз тигі, наружная обводная стѣна; 
въ част., путь, орбита звѣздъ. — II) те¬ 
іоп.: А) круглое тѣло, кругъ, звено, 
еольцо (напр. аигі *[•). — В) кружокъ 
общества, собраніе. 

сігсйш, I) асіѵ.: А) вокругъ, кругомъ, 
с. зиЪ тоепіЬиз (•(*).—отс. сігсит ипбі- 
фіе, повсюду кругомъ. — В) кругомъ, 
окрестъ, въ окрестности, тк. = по обѣ¬ 
имъ сторонамъ, §епііѣиз іппшпегіз с. 
тілмріе геіісііз (•(■). — II) ргаер. с. асе.: 
A) вокругъ, іегга с. ахет зе сопѵегііі.— 
B) = около, въ окрестности, огаз еі Іііога 
с. еггапз (*(*).— С) = около — въ, на, къ, 
у, с. ѵіііиіаз позігаз еггаге: Іе^аііо сіг¬ 
сит іпзиіаз тізза. — Б? = около, въ 
окрестности, вблизи, близъ, у, I) вооб.: 
отпіа іетріа, ^иае сігсит іогиш зипі.— 
2) въ част., о лицахъ, которыя окру¬ 
жаютъ кого (въ качествѣ спутниковъ, 
друзей, сторонниковъ и проч.), ^иі сіг¬ 
сит аЦт зипі, окружающіе, свита: с. 
Несіога ри^паз оЬіЬаі (і*): с. ребез (Ьа- 
Ьеге) Ьотіпез іогтозоз, имѣть при себѣ 
въ качествѣ слугъ. 

сігсйша^о, ё&і, асіиш, ёге, I) водить 
кругомъ, вращать; отс. о времени, сіг- 
сита^і или зе сігсита^еге, обращаться, 
вращаться = совершать круговое движе¬ 
ніе, проходить, поЬіз іп ірзо аррагаіи 
аппиз сігсита^ііиг: сігситасіо аппо или 
аппі іетроге, по прошествіи года. — 
II) поворачивать, оборачивать, е^иоз 
ігепіз, зі^па или а^теп, повернуть съ 
войскомъ въ другую сторону: сігсита- 
^епіе зе ѵепіо, при перемѣнѣ вѣтра. — 
ІП) съ одного мѣста водить въ другое, 
піЬіІ ориз езі іе сігсита^і, вовсе нѣтъ 
нужды тебѣ колесить со мною (*[•). - пер., 
Тэазз. сігсита^і = то къ тому, то къ дру- 
тому склоняться, гитогіЬиз ѵиі^і. 

* сігсйтаго, аѵі, аге, кругомъ запа¬ 
хивать. 

сігсишсібо, сібі, сізиш, ёге, кругомъ 
обрѣзывать, вырѣзывать, — пер., обрѣ¬ 
зывать, уменьшать, ограничивать. 

сігситсізиз, а, ит, РАб]. кругомъ об- 
рѣзанный = крутой. 

сігсишсШбо, сійзі, сійзига, ёге, запи¬ 

рать со всѣхъ сторонъ, обкладывать, 
окружать, аг^епіо. — пер., Саііііпа соп- 
зііііз теіз сігситсіизиз. 

сігситсбіо, ёге, жить вокругъ чего 
запимать кругомъ, раіибет. 

сігситбо, бёбі, баіит, аге, I) аЦб 
(аіеі геі), ставить, располагать, класть 
вокругъ, ехегсііит сазігіз: ЬгасЬіа или 
ѵіпсиіа соііо (|).— Разз. сігситбагі (ста¬ 
новиться вокругъ, обступать), Іаіегі 
аіе^з. — II) аідб аЦа ге, окружать, ор- 
рібит ѵаііо; поэт., сЫатубет сігсит- 
баіиз. 

сігсйтбйсо, бихі, бисіит, ёге, водпть 
кругомъ, а) лицо: соЬогіез, акрп ргае- 
зібіа, отъ поста къ посту: рег (по) іпѵіа; 
аЬзоІ., сігситбихіі ргаеіег (мимо) сазіга 
Ьозііит, прошелъ съ войскомъ. — Ь) 
неодуш.: агаігит, проводить плугомъ 
борозду вокругъ. 

сігситёо п сігсйёо, Іті и Іі, сігси- 
шИит, сігсиІіит, іге, ходить кругомъ, 
обходить, I) ходить кругомъ, аЬзоІ. или 
съ асе. на вопросъ вокругъ чего? А) вооб.: 
Ьозііит сазіга, объѣзжать. — В) прегн., 
въ окружности или части круга обходя 
какой-н. предметъ, окружать, а) вооб. 
окружать — окаймлять, ехігетаз оіеіз 
расаІіЬиз огаз (о ткущей Палладѣ *(•). — 
Ь) въ част., какъ воен. і. і., обходить, 
окружать, зіпізігит согпи: асіет а 1а- 
іеге арегіо. — въ разз., сігсиігі шиііііи- 
біпе или аЬ ЬозііЬиз: въ карт., сігситігі 
іоііиз Ьеііі ЙисііЬиз. — II) ходить кру¬ 
гомъ, обходить кого, что: а) вооб., 
аЬзоІ., ^иаге сігситігепі. — съ асе. 
отпез Гогез аебШсіі: рІеЬет. — Ь) въ 
качествѣ посѣтителя, осмотрщика, посѣ¬ 
щать, объѣзжать, осматривать, огат 
тагіз: ѵі^іііаз, объѣзжать. — с) въ ка¬ 
чествѣ просителя, ободрителя, аЬз., сіг- 
ситіге іЬі (на форумѣ) еі ргепзагѳ Ьо¬ 
тіпез соеріі. — съ асе., огбіпез. 

* сігсйш^иііо, аге, объѣзжать вер¬ 
хомъ, Ѣздить вокругъ чего, тоепіа. 

сігситГёго, ійіі, Шит, Гегге, носить 
кругомъ, I) въ кругѣ: а) вооб., въ возвр. 
знач., зоі иі сігситіегаіиг, что солнце 
совершаетъ свое круговое обращеніе.— 
Ъ) прегн., носить вокругъ кого что-н. 
для очищенія, очищать, аЬ}т іег рига 
ипба (*)*). — И) въ окружности носить 
кругомъ, повсюду, обпосить, обращать 
во всѣ стороны, а) вооб.: а) соб.: сіа- 
тог сігситіаіиз, кругомъ раздававшійся: 
сігса еа отпіа іетріа іпГезіоз і§пез. — 
Р) пер., разносить повсюду: аа) дѣй¬ 
ствіемъ = распространять, особ, агта, 
Ъеіішп раззіт: Ьеііит пли агта аб зіп- 
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(2іі1аз игЪез. — /9/9) словами, разглашать, 
зе еззе Согіппаш (7). — Ъ) часть тѣла 
особ, глаза обращать во всѣ стороны, 
Ьис аЦие Ьис асіез (*)-): осиіоз а<1 іешріа 
<іеит. — с) на разсмотрѣніе, благоусмо¬ 
трѣніе, пользованіе, употребленіе дру¬ 
гихъ обносить, подавать, подносить, въ 
разз. переходить отъ одного къ дру¬ 
гому, себо сосіісет, сігситіег, озіепбе: 
8Сішп рег отпез Реіороппезі игЬез: 
росиіиш. 

* сігсатйесіо, Йсхі, Йехит, ёгс, за¬ 
гибать, Іоп^оз сигзиз, сдѣлать большой 
крюкъ (*)•). 

’сігситйо, аге, дуть со всѣхъ сто¬ 
ронъ, аЦт (на когоі. 

сігситййо, Лихі, Йихит, ёге, I) течь 
вокругъ, обтекать, окружать со всѣхъ 
сторонъ, иігипщиѳ Іаіиз (і*). — И) течь 
черезъ край, проливаться; отс. пер., 
о лицахъ, изобиловать, имѣть въ изо¬ 
биліи, съ аЫ., ошпіЬиз сорііз: §1огіа, 
покрываться славой. 

сігсишШіиз, а, ит, I) обтекающій. — 
II) обтекаемый, окруженный. 

сігситГбганёііз, а, ит, I) на площади 
находящійся, аез, (на площади у мѣнялы) 
занятыя деньги = долги. — II) шатаю¬ 
щійся но площади, площадной, рЬагта- 
сороіа. 

сігситГипйо, іиііі, Шзит, ёге, лить 
кругомъ, обливать, I) съ асе. того, что 
льютъ, ак}(і аіеі геі, 1) соб., о жидкости, 
лить разливать вокругъ чего. — отс. 
сігситіизиз, а, ит, разлитый, окружаю¬ 
щій (аѣзоі. или съ сіаі. вещи, которую 
окружаютъ). — 2) пер., о нетекучихъ 
предметахъ, а) сопсг., зе сігситйіпсіеге 
и, тесііаі., сігситГшніі, окружать, об¬ 
ступать, толпиться, тѣсниться около 
кого, зе с. а іегдо: съ Да!., зе с. Нап- 
попі: сігсшпГшкіі оЬѵііз: сігситйізі сѳ- 
<1епШшз, напирая на отступающихъ.— 
поэт., сігсшпГипсМиг ]иѵепі, обнимаетъ 
юношу Ж. — Ь) аЬзіг.: ипсіідие сігсиш- 
іизае ѵоіиріаіез. — II) съ асе. того, во¬ 
кругъ чего льютъ, обливать, жидкостью 
или жидкимъ веществомъ окружать, 
11 соб.: с. тогіишп сега. — 2) пер., о 
нетекучихъ вещахъ, кого или что окру¬ 
жать (чѣмъ), Шіз риЫісогит ргаезіеііо- 
гит сорііз сігситіизиз зесіеі; враждебно: 
пе та^пй диісіет тиіііішііпе (зс. Ьоз- 
ііит) сігситіиініі роззѳ. 

* сіг ит&ёто, ёге, ревѣть около чего, 
-оглашать ревомъ что. 

сігситдгёёіог, ^геззиз, вит, &гё<1і, 
обходить что-ниб. (враждебно), окру¬ 
жать. 

* сігсйтііцісіо (сігсотіпісіо), ёге, кру¬ 
гомъ набрасывать, ѵаііит. 

*сігсйтШо,— Низ, см. сігсиіііо еіс. 
сігсипуасёо, ёге, лежать, находиться, 

вокругъ, около, Еигораѳ (<іаѣ.). 
сігсипцісіо, ^ёсі, ^есіиш, ёге, I) бро¬ 

сать со всѣхъ сторонъ, ѵаіійт, сдѣлать 
кругомъ валъ, обнести валомъ: іоззат 
ѵегіісіЬиз. — отс. сігсипдаоіиз, а, ит, 
вокругъ лежащій, окрестный, аѣзоі. или 
съ сіаі. — II) аідеі аЦа ге, окружать что 
чѣмъ. 

* сігсишіато, ёге, омывать, 
сігсшпіі&о, аѵі, аіит, агс, обвязы¬ 

вать, I) аідеі аісі геі, привязывать къ 
чему. — И) аЦ(і аЦа ге, обвязывать, 
перевязывать, окружать что чѣмъ. 

сігситііпо, Шиш, ёге (парал. сігсшп- 
Ипіо, іге), мазать кругомъ, обмазывать, 
аЦ<1 аісі гоі и аЦсІ аѣ^а ге, сігситіііа 
заха тизсо покрытыя (і*). 

сігситійо, ёге, омывать, 
сігситтіііо, тізі, тіззит, ёгс, по¬ 

сылать кругомъ, разсылать во всѣ сто¬ 
роны 

* сігсишшб^іо, іге, мычать кругомъ 
кого. 

сігситтйпіо, іті, Пит, іге, укрѣплять 
кругомъ, окружать со всѣхъ сторонъ 
укрѣпленіями. 

сігсшшпйпШо, бпіз, Г. обнесепіе укрѣ¬ 
пленіями (для осады), обложеніе. 

сігсишрайапиз, а, ит, около, или по 
берегамъ По находящійся 

* сігситреікіёо, ёге, кругомъ висѣть. 
* сігситріашіо, ёге, со всѣхъ сторонъ 

рукоплескать кому, аЦт (*)*). 
сігситріссіог, ріехиз вит, ріесіі, 

обхватывать, обнимать, окружать; отс. 
соііет ореге, обносить шанцами. 

сігсошрбпо, рбзйі, рбзііига ёге, рас¬ 
полагать кругомъ, ставить вокругъ. 

сігсишгёііо, іті, Пит, іге, опутывать 
сѣтью (пер.). 

сігсишгбйо, гбзі, ёге, кругомъ обгры¬ 
зать. — пер., сіепіѳ с., язвить (*)*). 

сігсишзаеріо, заерзі, заеріиш, іге, ого* 
раживать, обставлять, окружать. 

* сігситзсшйо, ёге, кругомъ обрывать, 
срывать (одежду, о ликторѣ). 

сігсишзсгіЪо, зегірзі, вегіріит, ёге, 
описывать кругъ (около какого-н. пред¬ 
мета), I) зіапіет ѵіг^иіа: огЪет, начер¬ 
тить кругъ. — II) пер.: А) опредѣлять 
предѣлы, разграничивать, опредѣлять, 
ѳхі^ишп аісі ѵііае сиггісиіит. — В) ста¬ 
вить въ тѣсные предѣлы, ограничивать, 
1) вооб.: ішо ^епеге ^епиз Ьос огаіогит, 
дио<1 еіс., стѣснить этотъ классъ орато- 
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ровъ, па томъ одномъ основаніи, что 
г с. — 2) прегн., с. а^ш, ограничивать 
кругъ или свободу дѣйствіи, произволъ, 
указывать надлежащія границы, обуз¬ 
дывать, ограничивать, ігіЬшшт рІеЬіз 
зепаіиз сопзиііо. — С) словами, вопро¬ 
сами опутывать, обманывать, 1) вооб.: 
ГаІІасіЪиз еі сарііозіз іпіегго^аііопіЪиз.— 
2) въ части.: какъ і. і. дѣлового языка, 
обманывать кого въ денежныхъ дѣлахъ, 
обирать, обсчитывать, асіоіезсепіиіоз: аЪ 
аіяо Н8 1000 сігсишзсгіѣі. — Б) что- 
нибудь какъ бы заключить въ скобки = 
признавать что-н. недѣйствительный!»., 
устранять, не обращать вниманія на 
что, іетриз. 

сігсишзсгірііо, бпіз, Г. описаніе круга 
около чего,и сопсг.=описанныйкругъ.— 
пер., а) окружность, объеиъ, предѣлы, 
іеггае, іешрогіз. — Ь) обманываніе, об¬ 
считываніе, обдѣленіе, асііііезсепішп. 

сігситзсгірібг, бгіа, т. обманщикъ, 
мошенникъ. 

сігсит8ёсо,весішп, аге, кругомъ обрѣ¬ 
зывать, аЦ<1 зеггй, выпилить въ чемъ-н. 
круглое отверстіе. 

сігсишвёііёо, зёсіі, зеззшп, ёге, сидѣть 
вокругъ, осаждать, Миііпат: аЦш (чей-н. 
домъ).— пер., а Іасгішіз отпіит сігсит- 
зеззиз. 

сігсшпѳёрХо, см. сігсатзаеріо. 
* сігситзеззіо, бпіз, Г. осада. 
сігситвіііо, ёге (враждебно) распола¬ 

гаться вокругъ, осаждать. 
сігсптзіьіо, зісіі, ёге, становиться во¬ 

кругъ кого, чего, обступать, окружать, 
I) вооб., аЬзоІ. или съ асе. — II< въ част., 
враждебно окружать. 

сігсиш збпо, збпйі, аге, I) іпіг., огла¬ 
шаться, аЦй ге. — II) іг. звучать, раз¬ 
даваться вокругъ кого, чего; отс. разз. 
сігсишзопог а^а ге, кругомъ меня раз¬ 
дается что-я. (звукъ, шумъ, лязгъ и т. п.). 

* сігситзбпиз, а, ат, кругомъ звуча¬ 
щій, раздающійся. 

г сігситзресііо, бпіз, I. осмотритель¬ 
ность. 

сігсишзресіо, аѵі, аіит, агс. I) іпіг. 
осматриваться, оглядываться, аЬзоІ. или 
съ допол. предл. (съ зі, ^иапат и т. и.).— 
I і іг.: 1) смотрѣть кругомъ на что, 
осматривать, раігіеіогшп ѵиііиз. —тк. съ 
финальнымъ предл. — 2) искать глазами, 
высматривать, аЦ<1, а^ш. — пер., искать 
чего =- выжидать, поджидать, беГесііопіз 
іешрпз. 

1. сігсишзресіпв, а, пт, РАф. обду¬ 
манный, осмотрительный. 

2. сігеишѳресійн, йз, т. э) озораиіе, 

отс. видъ, ип(іѳ сігситзресіиз еззеі, от¬ 
куда молено было смотрѣть во всѣ сто¬ 
роны. — Ъ) разсматриваніе, соображе¬ 
ніе, гегшп аііагшп. 

сігсишярісіо, врехі, зреейцр, ёге, смо¬ 
трѣть вокругъ, I) іпіг. осматриваться, 
1) соб.: сігситзрісіі (осматривается), 
аезіиаі. - съ вопрос, предл., иЬі зіі сігсиш 
зріеіі (і*).— 2) пер., въ умѣ со всѣхъ осма 
тривать, соображать, съ дополн. предл., 
^ишп сігситзрісегепі раігез, диозпат 
сопзиіез іасегепі. — И) іг.: А) осиатрн- 
вать со всѣхъ сторонъ, 1) соб.: игЬіз 
зііит.— о неодуш., іиггіз сігситзрісіі 
шкіаз г}*).— 2) пер*, всесторонне раз¬ 
сматривать = тщательно взвѣшивать, 
обдумывать, обсуждать, отпіарегіеиіа.— 
сігситзр. съ дополн. предл. — съ иі или 
пѳ с. соп].= смотрѣть, чтобы или чтобы 
не. — В) осматриваясь увидѣть, 1) соб.: 
аЦт: захит іп^епз (1*). — 1) пер., вы¬ 
сматривать = искать кого, чего, аЦт і 
аиіитпо іесіа еі гесеззит. 

сігситзіо, віёіі, зіаге, стоять вокругъг 
и съ асе. обступать, окружать кого, что, 
I) вооб.: зеііат: сігситзіапіез, окружаю¬ 
щіе. — И) въ част., вражд. окружать, 
осаждать, ігіЪипаІ ргаеіогіз игЬапі. — 
пер., поз іаіа сігситзіапі. 

* сігситіехіиз, а, пт, кругомъ про¬ 
тканный (*)*). 

* сігсишібпо, Ібпйі, аге, гремѣть кру¬ 
гомъ кого = шумѣть вокругъ кого, аіяпь 
сгиепііз, своимъ шумомъ и кровавыми кар¬ 
тинами лишатъ кого памяти (о Бёллонѣ*)*) 

сігсйтшиІЦие, см. сігсиш I, А. 
сігситѵшіо, ѵазі, ёге, обступать, на¬ 

падать со всѣхъ сторонъ (соб. и пер.). 
сігсиш ѵа&из, а, шп, кругомъ скитаю¬ 

щійся, Осеапиз, окружающій землю (І*)- 
сігситтаііо, аѵі, аіит, аге, обнести 

валомъ и рвомъ, обложить, окружить, 
осадить, орріеішп. 

сігсишѵесіог, йгі, объѣзжать кругомъ* 
огат. — пер., излагать, разсказывать, 
зіп^иіа (І). 

сігсиштёЬог, тссіиз зиш, ѵёЪі, ѣздить 
кругомъ, объѣзжать, огибать «съ п безъ 
паѵі, паѵіЬиз или сіаззе; тк. съ е^ио, 
едиіз\ рготипіогіиш: а<1 или іп Іосит: 
соШЬиз (по х.). — пер. ігизіга сігсит- 
ѵеЬог отпіа ѵегѣіз, стараюсь описывать. 
(*}■). — II) ѣздить около, повсюду, разъ¬ 
ѣзжать (на кораблѣ или верхомъ), е^ио.— 
съ асе., сіаззет. 

* сігситѵёіо, аге, завѣшивать, покры¬ 
вать со всѣхъ сторонъ (*|*). 

сігситѵёпіо, ѵёиі, ѵепінт, ігѳ, ходить 
вокругъ чего, отс. I) что-н. окружать- 
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со всѣхъ сторонъ, только пер., о мѣстно¬ 
сти 2с, ріапіііез Іосіз зирегіогіЪиз сігсиш- 
ѵепіа: Ьошіпез сігситѵепіі Натта. — 
II) вражд. окружать, отс. ставить въ 
затруднительное положеніе и т. о. одо¬ 
лѣвать, А) соб.: Ьозіез или шоепіа ѵаііо 
іоззадие: рег іпзіеііаз или одно іпзіеіііз 
сігситѵепігі аЬ Ьозіе.—В) пер.: 1)вооб., 
ставить въ стѣсненное положеніе, при¬ 
тѣснять и т. о. губить, іезіез: а^т 
рег агЪіігит: іаізіз сгітіпіЬиз. — 2) въ 
част., обойти кого, обмануть, обманомъ 
лишить, а^ш ресипіа,' іепоге. 

сігсптѵегіо, ёге, обращать кругомъ, 
вращать, гоіа сігситѵегіііиг ахет (ассиз. 
дгаес.), вертится около оси 

сігсшптбіііо, аѵі, аіпт, аге, летать 
вокругъ, порхать вокругъ, о птицахъ. 

сігсшпШо, аѵі, аіпт, аге, летать 
кругомъ, облетать, о крылатыхъ сущ. 

сігспшѵоіѵо, ѵоіѵі, ѵбШіит, ёге, кру¬ 
гомъ катать, кругомъ вертѣть. — Ме- 
<1іа1. сігситѵоіѵі, вертѣться около чего, 
ахет (*(*); лрегн., тадпит аппит, сво¬ 
имъ круговымъ обращеніемъ оканчивать 
долгій годъ (*)•)- 

сігсиз, і, т. I) кругъ, сапгіепз, млеч¬ 
ный путь (*(*). — II) циркъ, ристалище, 
особ, сігсиз шахітиз и об. одно сігсиз, 
циркъ, построенный Тарквиніемъ Гор¬ 
дымъ между Палатинскимъ и Авентин- 
скимъ холмами. — сігсиз Иатіпіиз, внѣ 
города въ мѣстности, называемой прежде 
ргаіа Иатіпіа. 

сігіз, із, I. морская птица, въ которую 
была превращена Скилла, дочь Ниса. 

сіз, ргаер. с. асе., по сю сторону (прот. 
иііта, ігапз), I) соб., въ пространствѣ: 
сіз Таигшп..— И) пер., во времени, въ, 
въ теченіе, сіз раисоз (ііез. 

сізаіріннз, а, иш, по сю сторону Аль¬ 
пійскихъ горъ находящійся, живущій. 

сівіпт, Іі, п. легкая двухколесная ко¬ 
ляска, кабріолетъ. 

сізгЬёиаппз, а, иш, по сю сторону 
Рейна находящійся, живущій, 

сізіа, ае, $. ящикъ, сундукъ. 
сізібрЪбгбз. і, т. цистофоръ, азіатская 

монета (приблизительно рубль) съ изо¬ 
браженіемъ на лицевой сторонѣ полурас¬ 
крытаго ящика (сізіа). 

сІШиз, а, пт, РАф. ускоренный, 
скорый, КЬешіз рег йпез Тгеѵегогит 
сііаіиз іегіиг, быстро несется: едио сііаіо, 
галопомъ, вскачь. 

сііёг, а, иш, по сю сторону лежащій, 
об. I) сотр. сііёгіог, пеиіг. -іиз, деп. 
бгіз, по сю сторону лежащій (прот. иііе- 
гіог), Оаіііа. — пер., ближе находя¬ 

щійся. — П) зир., сііітиз и сіійтия, а» 
ит, ближайшій, самый близкій (прот. 
иііітиз), зіеДа иіііта а соеіо, сШта 
іеггіз. 

сііёгіиз, асіѵ. см. сііга. 
сІіЬага, ае, I*. четырехструнная ци¬ 

тра. — шеіоп., игра на цитрѣ, игра на 
струнномъ инструментѣ (■{•). 

гііЬагізіа, ае, ш. играющій на цитрѣ. 
* сІіЬагіго, аге, играть на цитрѣ. 
сІіЬагоейпз, і, т. поющій съ аккомпа- 

ниментомъ цитры. 
сШтиз, см. сііег. 
сШиз,^а<1ѵ. см. 1. сііо. 
1. сііо, сотр., сіііпз, зир. сіііззіте, 

айѵ. I) скоро, проворно (прот. іагсіѳ), 
сіісіо сіііиз: зегіиз аиі сіііиз, позже или 
раньше (*і*): сіііиз зиргета сііе = апіе 
зиргетат сііет (*(*). — II) пер.: а) съ от¬ 
рицаніемъ, не легко, пе такъ-то скоро, 
поп іат сііо, ^иат еіс. — Ъ) въ сотр. 
безъ отрицанія, скорѣе, легче, сіііиз 
іісегез, сііхегіт. 

2. сііо, аѵі, аіит, аге, приводить въ 
движеніе, двигать, I) одуш. предм. при 
посредствѣ голоса, 1) призывать, при¬ 
глашать, раігез іп сигіат рег ргаесо- 
пет.— особ, призывать въ судъ, іезіет, 
гейт. — пер., аідт іезіет, аисіогет, 
вооб. призывать кого въ свидѣтели, по¬ 
ручители, ссылаться на кого. — 2) вооб. 
называть, называть по имени, сепзогет: 
ѵісіогет сііагі — П) быстро что-н. вы¬ 
зывать, 1) вызывать, возбуждать, про¬ 
изводить, тоіит (апіті). — 2) голосомъ, 
выкликать, кричать, раеапеш, пропѣть 
побѣдную пѣсню: іо ВассЬе! (і*). 

сііга, айѵ. и ргаер. с. асе. I) по сю 
сторону, на этой сторонѣ (прот. иііга), 
с. Ѵеііат: пес сііга тоіа пес иііга, ни 
сюда, ни туда (і*). — П) пер.: А) передъ, 
раньше, прежде, 1) въ пространствѣ: 
раисіз с. (зс. сазіга) шіІіЬиз: с. іегііат 
(зуІІаЬат), предъ третьимъ слогомъ: заере 
еііат с. Іісеі, часто возможно даже не 
заходя такъ далеко: пес ѵігіиз сііга де- 
пиз езі, не ниже рода — соотвѣтствуетъ 
роду (і*): с. диат, менѣе нежели (і*). — 
2) во времени, до, предъ, с. Тго)апа 
іетрога (*[*). — В) безъ, кромѣ, с. иПа 
сотіііа: рессаѵі сііга зееіиз, провинился, 
но ие совершилъ преступленія (+). 

сіігёиз,' а, ит, 1) цитровый, тепэв, 
изъ цитроваго дерева сдѣланный, 

сіігб, асіѵ. см. пііго 1. 
сіігиз, і, П 1) лимонное дерево. — 

II) цитръ (іЬіца), пахучее африканское 
дерево, изъ которого римляне дѣлали 
великолѣпную мебель. 
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сііия, а, шп, РАф. скорый, провор¬ 
ный (прот. Іагбиз). 

сіѵісиз, а, шп, гражданскій, сіѵ. со- 
гопа, и зиѣзі. одно сіѵіса, вѣнокъ изъ 
дубовыхъ листьевъ (за спасеніе согра¬ 
жданина въ сраженіи, сопровождавшееся 
убіеніемъ врага). 

сіѵіііз, е, касающійся гражданъ, гра¬ 
жданскій, I) со б.: Ъеіішп, междоусобная: 
ѵісіогіа, одержанная надъ согражданами, 
или одержанная въ междоусобной войнѣ: 
^115, гражданское право (государственное, 
прот. зиз паіигаіе, и частное, прот. ]из 
риЫісшп): зсіепііа, наука о государ¬ 
ственномъ управленіи: гегшп сіѵіііиш 
сО(ргі!іо, политика. — II) пер.: а) при¬ 
личный благородному гражданину, гра¬ 
жданскій, общеполезный, зегто тіпіте 
с. — Ъ) снисходительный, ласковый, 
вѣжливый, ^шс^ сіуіііиз Шо? 

сіѵіШёг, айѵ. I) какъ прилично гра¬ 
жданину. — И) снисходительно, ласково, 
вѣжливо. 

сіѵіз, із, с. гражданинъ, гражданка 
(прот. реге^гіпиз, Ьозііз); въ част., со¬ 
гражданинъ, согражданка. 

сіѵііаз, аііз, ?. I) право гражданства, 
гражданство. — II) гражданское обще¬ 
ство, государство $ отс. шеіоп., а) го¬ 
родъ, особ. Римъ. — Ь) граждане, с. 
зіаЪа! іп ?ого. 

сШез, із, ?. I) поврежденіе, потеря 
части тѣла, «іехігае тапиз. — П) вооб. 
потеря, несчастіе, бѣдствіе; о лицахъ, 
сіайез ЬіЪуаѳ, виновники разрушенія Л. 
(*(•); въ част., несчастіе на войнѣ, пора¬ 
женіе, сіабет айегге, іп?егге (нанести), 
ассіреге (претерпѣть). 

сіаш, айѵ. тайно, тайнымъ образомъ 
(прот. раіат). — какъ ргаер. съ аЫ. 
или асе., тайно отъ, безъ вѣдома. 

сіатііо, аѵі, аішп, аге, громко, съ 
жаромъ кричать, аѣзоі., съ асе. с. іп?., 
съ двумя асе. = громко называть: ск 
тіІШЬиз, громко кричать солдатамъ, со 
слѣд. прямою рѣчью. — о неодуш., сіа- 
тііаге саііісіісіаіет, явно обнаруживать 
хитрость. 

сіато, аѵі, аінт, аге, I) іпіг. кри¬ 
чать, крича жаловаться, іп сіашапйо 
еззе гоЪизІшп (прот. іп Дісешіо аЦй 
роззе): <1е ихогіз іпіегііи: ^ишп іа- 
сепі, сіашапі; о гусяхъ, гоготать. — 
П) 1г. громко кричать, громко звать, 
призывать кого, что, громко призывать 
въ свидѣтели, съ асе. или съ асе. с. 
іп?., съ и? или пе с. соп^. или съ допол. 
предл. — съ двумя асе. = громогласно 
называть, провозглашать, аЦш іпгет 

(•)*).— пер., ѵегііаз сіата", явно показы¬ 
ваетъ. 

сіаіпбг (др. сіатбз), бгіз, т. крикъ 
(друж. и вражд.).— поэт, пер., о неодуш., 
шумъ, ОТГОЛОСОКЪ. 

сіапсйінт, асіѵ. тайкомъ, исподтишка» 
сіапдезііішз, а, иш, тайный, скрыт¬ 

ный. 
сіап&бг, бгіз, т. крикъ птицъ особ, 

гоготаніе гусей* — тк. шумный размахъ 
крыльевъ большихъ птицъ, шумъ.— тк. 
громкій звукъ, ІиЪагшп (■)*). 

сіагё, айѵ. ясно, I) соб.: а) свѣтло, 
ясно. — Ь) явственно, громко, внятно,— 
И) пер., а) ясно, вразумительно.—Ь) бли¬ 
стательно, отлично. 

сіагёо, ёге, быть свѣтлымъ, блмстать, 
о созвѣздіяхъ. 

сіагезсо, сіагйі, ёге, становиться свѣт¬ 
лымъ, яснымъ, для зрѣнія и для слуха, 
становиться явственнымъ, яснымъ, внят¬ 
нымъ. 

сіагі&аііо, бпіз, ?. требованіе удовле¬ 
творенія отъ врага.— тк. понудительныя 
мѣры по отношенію къ тому, кто всту¬ 
пилъ въ запрещенное для него мѣсто. 

с1агІзбпаз,а,ига, звучный, звонкій (Ѣ). 
сіагііаз, аііз, ?. ясность, внятность, 

ѵосіз. — пер., блескъ, знаменитость. 
сІагНМо, йіоіз, ?. свѣтлость, ясность, 

отс. пер., блескъ = знаменитость. 
сіаго, аѵі, аінт, аге, дѣлать свѣт¬ 

лымъ, яснымъ; пер., прославлять (•)*). 
сіагнз, а, иш, свѣтлый, ясный (прот. 

оЪзсигиз, саесиз), I) соб.: а) для зрѣ¬ 
нія, свѣтлый, ясный, яркій, блестящій, 
зіеііа. — поэт., а^ш1о с., проясняющій 
небо.—Ь) для слуха, ясный, внятный, ѵох 
(прот. оЪІиза ѵох).—II) пер.: а) умствен¬ 
но, ясный, понятный, вразумитель¬ 
ный.—Ъ) блистательный, славный, зна¬ 
менитый, ѵіг: сіагиз &1огіа: ех Досігіпа 
поЬШз еі сіагиз: сіагиз оЬ і<1 ?ас1шп: 
с. Тпуапо аЬ запдиіпе (1*). — въ дурномъ 
смыслѣ=прославленный, извѣстный, гез: 
рориіиз Іихигіа зирегЪіасріе сіагиз. 

сіаззіагіаз, а, ага, принадлежащій 
къ Флоту. —зиЬз!., сіаззіагіі, бгиш, т. а) 
морскіе солдаты, моряки.— Ъ) матросы, 

сіаззісиш, см. сіаззіснз. 
сіаззіспз а, пш, касающійся войска, 

I) касающійся какъ сухопутнаго, такъ 
и морского войска, только зиѣзі., сіаз- 
зіешп, і, п. звукъ трубы, военный знакъ, 
сигналъ, с. сапеге, давать сигналъ тру¬ 
бою: с. сапіі, раздается сигналъ.— те¬ 
іоп. = военная труба, с. іпйаге (Ю — 
П) въ част., касающійся Флота, флот¬ 
скій, морской, шііііез. 
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сіазяіз, іа, і. I) разрядъ, классъ на¬ 
рода. Сервій Туллій раздѣлилъ римскій 
народъ на шесть классовъ (податныхъ 
гражданъ пять классовъ), изъ которыхъ 
каждый состоялъ изъ ішііогсз и зепіогез; 
отс. карт, ^шпіас сіаззіз (рЫІозорЬі), 
низшаго разряда.— И) въ военномъ язы¬ 
кѣ, войско, А) сухопутное войско, сухо¬ 
путныя силы, Ногііпае сіаззез (у). — 
В) флотъ, сіаззеш іасеге, аебШсаге; отс. 
сіаззе или сіаззі, на флотѣ, на морѣ, по 
морю, иапр. сіаззе ргойсізсі: сіаззі ри§- 
паге.—поэт, о кораблѣ; отс. ріиг. сіаз¬ 
зез = паѵез. 

сІіШігі (сіаігі), огиш, т. рѣшотка 
(особ, въ клѣткѣ). 

сіаидісо, йѵі, аіиш, агс, хромать, 
особ, часто въ карт. (= быть неисправ¬ 
нымъ, несовершеннымъ, быть шаткимъ). 

1. с1аи<1о,сІаизі,с1&и9ит, ёге, послѣ — 
авг. тк. с1й(1о, сійзі, сійзиш, ёге, запи¬ 
рать, I) вооб. = запирать, замывать, 
закрывать, 1) соб.: а) что-н. открытое 
(прот. арегіге, раіеіасеге, гезегаге), ^а- 
пиаш, рогіаз: сіотит аіеі и (въ карт.) 
аіеі геі или сопіга аЦ<1: аигез аісі геі 
и асі аЦеі (карт., закрывать уши, не хо¬ 
тѣть слышать или не слышать чего, прот. 
аигез арегіге, гезегаге): ририіаз (о глаз¬ 
ныхъ вѣкахъ).— Рагі. ріиг. зиЪзі., сіаиза, 
запоръ, засовъ, задвижка сіаиза ейгіп- 
§еге. — Ь) закрывать, запирать дорогу, 
страну=дѣлать непроходимой, недоступ¬ 
ной, ііег (!): ѵіат.—с) что-н. запирать = 
непосредственно примыкать къ чему, іпзи- 
1а еа зіпиш аЬ аііо сіаисііі;: сіехіга Іаеѵадие 
(асе. ріиг.) сіио тагіа сіаибипі (поЬіз): 

-а^теп, замыкать и прикрывать шествіе, 
•составлять арьергардъ, быть въ арьер¬ 
гардѣ.-— 2) пер.: аі запирать страну для 

•сношеній (прот. раіеГасеге), диоі сіаизае 
Ьіете Аірез еззепг, потому что зимою 
А. непроходимы.— особ. сі. шаге, запи¬ 
рать море для мореплаванія (о бурѣ, 
вѣтрѣ к». — Ь) заключать, оканчивать 
(прот. іпсЬоаге, іпсіреге),ерізі;о1ат(*|-).— 
ІІ)прсгн.: А) дальнѣйшее движеніе чего-н. 
задерживать, преграждать, прерывать 
что, іопіез (*)*): Ги^апі Ьозіі, отрѣзать 
непріятелю путь къ дальнѣйшему бѣгству: 
Ііогит Іегосіа ѵосет Еиапсігі сіаизіі. — 
В) что-н. запирать, 1) соб.: а) вещь за¬ 
пирать, прятать подъ замокъ, адиііо- 
пеш гг).— пли одуш., запирать, заклю¬ 
чать, Шіит: а^т іп сигіат или іп сигіав 
іп ап^изіит сіаибііиг Неііезропіиз, су¬ 
живается (ф).— Ъ) окружать, обносить 
укрѣпленіями, игЬеш орегіЬиз, оЪзіеііопе, 
саргеаз геіе (ф).— с) вооб. = окружать, 

Гогшп рогІісіЬиз іаѣегпіздие.— 2) пер.: 
a) вооб. утаивать, скрывать, Ьаѣеге 
сіаиза зиа сопзіііа <1е Уегге, скрывать 
свои планы.— ѣ) какъ рит. і. і., ѵегѣа 
рееііЪиз, подчинять слова извѣстному раз¬ 
мѣру, сочинять стихи (і*). 

2. сіашіо, ёге, хромать, только пер. = 
имѣть недостатки, быть неисправнымъ, 
быть шаткимъ. 

сіашіиз а, ига, хромой, I) соб.: еіеиз: 
аііего ре(1е (на одну ногу).—йогов, см. 
рііа.— П) пер., неисправный: а) о сопсг.: 
сіаиеіае тиШаедие паѵез, разбитые (съ 
поломанными на одной сторонѣ веслами) 
п искалѣченные. — поэт., сіашіа сагтіпа 
аііегпо ѵегзи, стихотворенія, написанныя 
элегическимъ размѣромъ (въ которомъ 
гексаметръ смѣняется пентаметромъ).— 
b) объ аЬзІг., хромающій, шаткій, рагз 
оШсіі (1*). 

сіаизіга (с1б8іга),бгиш, п. послѣ—авг. 
тк. сіаизігит (сіозігит), і, п. запоръ, 
I) засовъ, какъ замокъ, сіаизіга геѵеііе- 
ге.— пер., преграда, препятствіе, оЬзіап- 
ііа гитреге сі. (у). — П) въ,широкомъ 
смыслѣ, а) ограда = ворота, клѣтка., 
запруда к.— Ъ) оплотъ = защита, валъ, 
шанцы, дамба (собг и пер.). 

сіаизйіа, ае, Г. заключеніе, конецъ. 
сіа ѵа, ае, і. а) дубина, палка,4 булава* — 

Ь) цилиндрическая палка, валикъ для 
упражненій. 

сіаѵісйіа, ае, і. виноградный усикъ. 
1. сіаѵі&ёг, &ёга, ^егига, лалицепо- 

сецъ, особ, прозвище Геркулеса (I). 
2. с1аѵі§ёг, ёгі, ключеносецъ, про¬ 

звище Яна, какъ бога дверей (ф). 
сіаѵіз, із, I. I) ключъ, айиііегіпа, 

поддѣльиый ключъ, отмычка: сіаѵезихогі 
айітеге, отнять ключи у леоны = раз¬ 
вестись съ женою. —II) запоръ, на две¬ 
ряхъ, аііаз сіаѵез ітропеге рогііз. 

сіаѵиз, і, т. гвоздь, I) соб.: Іеггсиз: 
ігаѣаііз, брусковый гвоздь; отс. погов., 
ігаЬаІі сіаѵо %еге Ьепейсіига, упрочить 
благодѣяніе.—древніе римляне ежегодно 
вколачивали гвоздь въ стѣну храма Юпи¬ 
тера, для означенія числа лѣтъ; отс. сіа- 
ѵит %еге.— П) пер.: I) гвоздеобразиая 
ручка на рулѣ; отс. теіоп., руль; тк. 
карт., ёіаѵит ітрегіі іепеге, стоять у 
кормила правленія. — 2) пурпуровая по¬ 
лоса на туникѣ римлянъ; у сенаторовъ 
и военныхъ трибуновъ первыхъ четы¬ 
рехъ легіоновъ широкая (Іаіиз), у всад¬ 
никовъ узкая (ап^изіиз), отс. для озна¬ 
ченія сенаторскаго и всадническаго со¬ 
словія.— теіоп., іаіиз сіаѵиз = туника 
съ широкою пурпуровою полосою и одно 



сіётепз — 100 — сосиз 

сіаѵиз, туника, окаймлеппая (широкою 
или узкою) пурпуровою полосою (+). 

сіётепз, тепііз, I) кроткій, сшісхо- 
дительный (прот. зеѵегиз, аігох, заеѵиз, 
сгисіеііз), ^исіісез: ассоіагиш іпдепіа. — 
И) пер.: а) тихій, легкій (т).— Ь) тихій, 
спокойный, ашпіз (|). 

сіётепіёг, асіѵ. кротко, снисходитель¬ 
но (прот. зеѵеге, аігосііег, заеѵе, егийе- 
Шег), сі. йисііз шіІіііЬиз; мирно, безъ 
грабежа: сі. а сопзиіе ассеріі, милостиво. 

сіётепііа, ае, Г. кротость характера, 
снисходительность, милость (прот. зеѵе- 
гііая, аігосііаз, заеѵіііа, сгшіеіііаз'. 

сИепз, епііз, ш. кліентъ, I) въ Римѣ, 
покровительствуемый и подвластный роду 
(депз), который (об. старшее лицо рода) 
обязанъ былъ защищать кліента. — II) 
пер.: а) въ Галліи и Германіи, лепникъ, 
вассалъ владѣтельнаго лица. — цѣлыя 
общины = покровительствуемые товари¬ 
щи. — Ь) въ Нумидіи, кліентъ =» подчи¬ 
ненный вооб. — с) покровительствуемый 
божествомъ, любимецъ, ВассЬі (у). 

сііспіа, ае, $. кліентка, покровитель¬ 
ствуемая. 

сііепіёіа, ае, $, I) въ Римѣ = отно¬ 
шеніе кліента къ своему патропу, кдіепт- 
ство, покровительственная связь, и въ 
этомъ смыслѣ покровительство* и (особ, 
въ ріиг.) шеіоп. = кліенты —II) пер., 
въ Галліи г с., покровительствуемое това¬ 
рищество, и шеіоп. = товарищи, сто¬ 
ронники, подчиненные, 

сііпаіиз, а, пт, наклоненный (у), 
сіірёаіпз, а, шн, вооруженный щи¬ 

томъ; зиЬзі., сііреаіі, бгиш, ш, щито¬ 
носцы. 

сіірёпз (др. сійрёиз), і, т. и сіірёпт 
(сійрёпт), і, п. круглый мѣдный щитъ 
римскихъ солдатъ (ср. зсиідші). — пер.: 
а) солнечный кругъ (і*). — Ь) (об. сіі- 
реиш) медальопъ, бюстъ. 

сШсІІас, агппі, I. вьшчпое сѣдло 
сііубзиз, а, шн, холмистый, бугри¬ 

стый (прот. ріапиз). 
СІІѴ118, і, ш. пригорок?», взгорье, 

холмъ; сі. Сарііоіішіз, улица близъ до¬ 
роги, ведшей отъ форума на К. холмъ; 
йогов, сііѵо зисіашиз іп ішо, намъ пред¬ 
стоитъ еще много труда (|).— теіоп., 
с. шепзае, косвенное положеніе (•)*). 

с1баса,ае, клоака, крытый каналъ 
для стока нечистотъ, 

сіозігшп, см. сіашішт. 
сіййо, см. сіаийо, сіййиз, см. сіаи- 

йиз. 
сійпіз, із, I.ягодица,ріиг., задница» 
сійзиз, а, ит, см. сіаийо (сішіо). 

сіур..., см. сіір. 
сбасотѵо, аѵі, аіпт, аге, складывать 

въ кучу, накоплять (соб. и пер.). 
сбасезсо, асйі, ёге, прокисать; пер. = 

дичать. 
сбасіа, бгиш, п. см. со^о. 
сбасібг, бгіз, ш. собирающій деньги, 

сборщикъ. 
сбасійз, и, ш. понужденіе, прппу- 

ждепіе. 
сбаейШсо, аѵі, аіпт, аге, застраивать, 
сбаедпо, аѵі, аіпт, аге, дѣлать ров¬ 

нымъ, выравнивать: пер. уравнивагь, 
ставить подъ одну мѣрку. 

сба^тепіо, аѵі, аіпт, аге. сплачи¬ 
вать, склеивать, вооб. соединять, расет, 
заключить миръ. 

сба^шепіит, і, п. связь, 
сба&йіит, і, п. то, что производитъ 

сгущеніе, особ, молока, сычужокъ. 
сбаіезсо, аШі, аіііиш, ёге, срастаться, 

сливаться, крѣпко соединяться (соб. п 
пер.), аЬзоІ., и съ сшп с. аЫ., или съ 
іп с. асе. — въ част., а) о растеніяхъ, 
со стволомъ срастаться, іп ѵігіеіі согіісв' 
(|).—пли пускать корпи и приниматься, 
іпіег заха.— пер., пускать корни = вко¬ 
реняться, утверждаться, пріобрѣтать 
прочность, гез сопсогйіа соаіезсеге ро- 
іезі. — Ь) о членахъ и ранахъ, сраб¬ 
отаться, затягиваться, зашивать, пер., 
ѵіхсішп соаіезсепз ге^пиш, котораго- 
раны едва стали заживать, 

сбагсіаііо, и сбагсіо, см. соагі... 
сбаг^йо, аг^йі, аг^иіиш, ёге, неопро¬ 

вержимо доказывать, съ асе. или съ асе. 
с. іпГ. — въ част.: а) а^ш, обвинить, 
уличать, аЦш согаш: аЦш аѵагіііае. — 
Ь) аЦй, т.-е. сс) неопровержимо донизы¬ 
вать, дѣлать очевиднымъ, обнаруживать, 
регййіаш, тешіасішп.— р) доказывать 
безполезность, несообразность, ^иат 
(Іедеш) изиз соагдиіі. 

соагіаііо, бпіз, I. стѣсненіе, сжатіе 
(прот. Іахаііо). 

сбагіо, ауі, аіпт, аге, суживать, стѣ¬ 
снять, сжимать, спирать (прот. Іахаге,. 
йііаіаге), Рошре^из айЬис іп оррійіа. 
соагіаіиз. — пер., укорачивать, совра¬ 
щать : а) въ рѣчи и произведеній. — Ь> 
по времени, ііег (і*). 

соссшп, і, п. кермесъ, червецъ, ко¬ 
шениль; отс. шеіоп., шарлаховая краска, 
алый цвѣтъ, червлень. 

сосЪІёа (сосіёа), ае, I. улитка, 
сосіёа, см. сосМеа. 
сосШіз, е, жженый, пшгиз, каменнаа 

(изъ жженаго кирпича) стѣна (і*). 
сбспз, см. содішз. 
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сбйех, (ІІСІ8, т I) столъ дерева, 
г ень. — II) теіоп., книга (древніе пи¬ 
сали на дощечкахъ, натертыхъ воскомъ); 
особ, сосіех ассеріі еі ехрепзі (въ связи 
одно со(1ех), приходо-расходная книга. 

сбйіеагіиз, а, и т, бревенчатый, па- 
ѵез=блокшифы (ветхіе, разснащенные 
корабли). 

сбдісіПиз, і, ш. небольшой стволъ; 
отс. теіоп., ріиг. сосіісШі, бгит, т. до¬ 
щечка для письма, натертая воскомъ, 
табличка. — пер., записка, письмо. 

соеІеЪз, см. саеІеЪз. 
соеіёз, соеіе&іій, см. саеіез, саеіезііз. 
созІІЬаІйз, сае1іЪаій8,й8,т. безбрачье, 
соеіісоіа, см. саеіісоіа. 
соеМёг, Іёга, Іёгит, см. саеШег. 
соеіит, і, п. см. саеіит. 
соеіив, і, т. см. саеіиз. 
сбёто, ёті, етріиш, ёге, скупать, 

пакупать. 
сбётрііо, опІ8, Г. купля, покоящійся 

на купчей крѣпости законный бракъ, 
часто со старикомъ для виду, слѣд. фи¬ 
ктивный бракъ. 

соепа и производ. см. сепа и др. 
еоэпйіа, ае, Г. см. сепиіа. 
соѳпиш, см. саепит. 
еоёо, сбіі и (рѣдко) сбіѵі, с01іиш,Ігс, 

сходиться, собираться, I) вооб.: 1) объ 
одуш. предм., а) друж., Сариае. — Ъ) 
вражд., сходиться, аЬзоІ. пли іпіег зе. — 
2) о иеодуш., собираться, накопляться, 
іп ргаесогйіа (о крови *|*). — II) прети., 
сходиться, собираться — соединяться, 
1) объ одуш., а) вооб., аЬзоІ. или сит 
а^о. — особ, въ воен. яз. собираться, 
собираться въ одно мѣсто, аЬзоІ. или 
іпіег зе: іп ипит: соіге іп огЬет и одно 
соіге, образовать кругъ. — Ь) сходиться, 
совокупляться, аЬзоІ., или съ сшп.с.аЫ., 
или поэт, съ <1аі. — с) соединяться въ 
союзъ, составлять союзъ, а) вооб. аЬзоІ. 
пли сшп ак*о: абѵсгзиз гет риЫісат: 
іп атісіііат, заключить дружбу: іп или 
асі зосіеіаіет: соеапі іп іоейега бехігае, 
пусть соединятся ваши руки для союза 
(*І*) — отс. іг. =* вступать въ союзъ, за¬ 
ключать, зосіеіаіет: зосіеіаіет сит 
аЦо: сит аідо йе а^а те, — /3) соста¬ 
влять брачный союзъ,вступать въ бравъ, 
аЬзоІ.— 2) о неодуш., сходиться, соеди¬ 
няться, сливаться, смыкаться, а) вооб., 
согшіа соеипі (*(*); объ аЪзіг., иі ріасісііз 
соеапі іттіііа (*)*).— Ь) о разорванныхъ 
частяхъ тѣла, ранахъ, стягиваться, поп- 
сішп соеипііа ѵиіпега (карт. •)*). — с) о 
вещахъ, которыя ссѣдаются, сгущаться, 
вѣдаться, за искаться, застывать, соіі 

і'огтійіпо зап^иіз (•(•). — отъ холода, за¬ 
мерзать, соіі йигаіиз Ігі^оге ропіиз (|). 

соеріо, соері, соерішп, соерёге, начи¬ 
нать, предпринимать, 1) іг.: а) асі.: 
Котапоз соеріигоз Ъеіішп: соеріі (на¬ 
чалъ говорить) дшіт іаііа таіез (і*). — 
об. съ іпі. асі., с. огаге: бісеге соері и 
одно соері, я началъ (ртахъ) говорить. — 
съ іпГ. разз., йегі (происходить) соеріі: 
раирегіаз ргоЬго ЬаЬегі (считаться) соѳ- 
ріі: атрЬога соеріі іпзіііиі (і*).— Ь) разз.: 
ііа сит ЗурЬасе Котапіз атісіііа соеріа 
езі. — особ, съ іпГ. разз., Іарібез дасі 
соеріі зипі.—Рагі.,соеріит ситАпііосЬо 
Ьеііит. — II) іпіг., начинаться, пасту- 
пать (прот. йезіпеге), иЬі біез соеріі, на 
разсвѣтѣ. — съ аЪ или ех с. аЫ., брать 
пачало, проистекать, диіЬиз ѳх ѵігіиіѳ 
поЫІііаз соеріі. 

соеріо, йѵі, іііит, аге, I) іг. ревностно 
начинать, ревностно приниматься за что, 
съ асе. или іпГ. — II) іпіг. начинаться. 

соерішп, і, п. начатое дѣло, пред¬ 
пріятіе (тк. въ ріиг.). 

4 соерійз, йз, т. начинаніе, предпрія¬ 
тіе (тк. въ ріиг.). 

сбёгсёо, сііі, еііиш, ёге, сдерживать, 
удерживать, I) вооб., соегсеі ѵіііа са- 
ріііоз (*(•). — II) сдерживать, удерживать 
въ извѣстныхъ предѣлахъ, въ порядкѣ, 
А) соб.: 1) вооб.: диіѣиз (орегіЬиз) іпіга 
тигоз соегсеіиг Ьозііз. — поэт, (о по¬ 
этахъ), с. питегіз ѵегЬа, подчинять слова 
размѣру = писать стихи. — 2) въ част.: 
а) въ качествѣ вождя толпы, сдержи¬ 
вать, держать въ порядкѣ, ѵігда Іеѵет 
аигеа іигЬат (*[-). — Ь) въ ростѣ, нс да¬ 
вать простбра, ѵііет, отс. поэт., сагшсп, 
исправлять (•)*). — В) пер.: 1) сдержи¬ 
вать, держать въ извѣстныхъ границахъ, 
ограничивать, іепиз: яиазі ехіга гіраз 
біШиепіез. — 2) не давать волн, обузды¬ 
вать, укрощать, а) вооб.: сирійііаіез: 
тііііез. — Ь) наказывать, похіит сіѵет 
шиііа. 

сбёгсШо, бпіз, удерживапіе въ из¬ 
вѣстныхъ границахъ, особ, обуздываніе* 
наказаніе. 

соего, аге, др. = сиго. 
соеійз, йз, т. собраніе; въ дурномъ 

смыслѣ — сходка. 
*сб&ІШё, айѵ. обдумаипо. 
сб&ііаііо, бпіз, I. мышленіе, размыш¬ 

леніе, ные^ь, I) соб.: со^ііаііопе а^б сот- 
ріесіі, сотргсЪепсІеге, регсірегѳ, пред¬ 
ставить, вообразить себѣ что-н.—съ деп. 
оіу. = мысль о чемъ, регіеиіі. — II) те¬ 
іоп.: а) мысль, планъ, намѣреніе, іп 
со§ііаііопст с асі еге, прійти, (попасть) и& 



мысль: со^ііаііопет ііуісеге аісі, вну¬ 
шить кому мысль.— Ъ) способность мы¬ 
шленія, воображеніе, Фантазія, гаііо сі 
содііаііо. 
сб^Ко, аѵі, аінт, аге, мыслить, ду¬ 

мать, 1) іг.: А вооб., мыслить, предста¬ 
влять себѣ, а^д: ак)д сиш апіто зио; 
отс, со^ііаіит, і, п. мысль (об. въ ріиг.).— 
В) въ част.: 1) думать о чемъ, имѣть на 
умѣ, ргозегірііопез. — тк. замышлять, 
задумывать, зееіиз: диод а<1 регаіеіеш 
іиегаі со§ііаішп. — 2) думать, помы¬ 
шлять, имѣть намѣреніе, об. съ іп?. и 
эллипт., іп Роп^апшп со^ііаЬаш (зс. 
іге).—поэт, пер., диід Аизіег со^ііеі.— 
3) быть извѣстнаго мнѣнія и высказы¬ 
вать его, зі диід ашіее (1ѳ Котапіз со- 
ЯІіаЪіз.— II) іпіг.: А) вооб., думать, раз¬ 
суждать, асиііззіте: соері шесит зіе 
со^ііаге. — В) въ част.: 1) думать, раз¬ 
мышлять, ад а1я<1 (касательно чего): де 
зе еі §1огіа зиа. — 2) думать = быть 
какого-н. мнѣпія, таіѳ дѳ акр. 

со^паііо, бпіз, і*. 1) родство по рожде¬ 
нію. — теіоп., родпя, родственники. — 
И) пер., сродство, связь, сходство, зіи- 
діогиш. 

со^паіиз, а, шп, I) родной, и зиЪзі. 
родственникъ, родственница. — поэт., 
согрога. (*)*). — II) пер. родственный, 
сродный, свойственный, деиз пшпдо іог- 
тат зіЪі со^паіат дедіі. — въ част., 
согласпый, соотвѣтствующій, со§паіа 
ѵосаЬиІа геЪиз (*(•). 

со^пШо, бпіз, Г. познаваніе, А) чув¬ 
ствами =» ближайшее ознакомленіе съ 
чѣмъ (напр. съ городомъ) или (чаще) зна¬ 
комство съ кѣмъ-н.— В) умомъ = позна¬ 
ваніе, изученіе, 1) вооб.: еа содпіііопет 
ЬаЪепі іасіііогет, то легче изучать. — 
отс. представленіе, поиятіе о чемъ, део- 
гшп (о богахъ) іппаіае со^піііопез. — 
2) какъ суд. I. і., изслѣдованіе, слѣд¬ 
ствіе, аіф геі: де аіяа ге. 

со^піібг, бгіз, т. 1) свидѣтельствую¬ 
щій о тождествѣ лица. — II) ходатай 
по дѣламъ, а) стряпчій, адвокатъ (обви¬ 
нителя или обвиняемаго).—пер., защит¬ 
никъ вооб., Ьфиз зепіепііае. — Ь) госу¬ 
дарственный стряпчій, государствеппый 
агентъ* (*(*). 

со^пНиз, а, иш, РАф*. извѣстный, 
знакомый, отс. тк. испытапный. 

со&пбтёп, тіиіз, п. прозваніе, а) Фа¬ 

мильное имя. — Ъ) прозвище. — с) вооб. 
имя. 

со&ибтеиіит, і, п. прозваніе, а) про¬ 
звище.— Ъ) вооб.,' имя. 

со$пбтІпі8, е, соименный. 

со^пбшіпо, аѵі, аіиш, агс, прозывать*, 
давать прозвище, и вооб. называть. 

со^позсо, пбѵі, пііит, ёге, I; позна¬ 
вать, узнавать, А) вооб.: а) чувствами =» 
замѣчать, видѣть, слышать, узнавать,, 
и со^поѵіззе = знать, ге^іопез: еа ех Ііііе- 
гіз шиИюгшп еѣ пипіііз: зітиі ех тиіііз 
де Ьозііит адѵепіи: Ьіз (яиіЪиз) геЪиз 
со§пШз, узнавъ это: содпііо (узнавъ, 
получивъ извѣстіе) уіѵѳге Ріоіетаеит.— 
Ь) умомъ узнавать, познавать, и со&по- 
ѵіззе = знать, аіф зиттат іп зе ѵоіип- 
Іаіет: ід а (по) Оаііісіз агтіз аЦие 
іпзі^піЬиз. — въ част., съ сочиненіемъ 
ознакомиться, читать, ІіЬгит, Ііііегаз: 
ОетоэіЬепет іиит. — В) въ част.: а) 
мѣстность развѣдывать, разузнавать, 
производить рекогпосцировку. — Ъ) из- 
слѣдывать, производить слѣдствіе, раз¬ 
бирать, аЬзоІ. или саизат: дѳ адго 
Сатрапо.— и изслѣдывать численность, 
составъ чего, пшпегшп іиогат тііііит 
геІЦиіазчие.— II) извѣстное ранѣе узна¬ 
вать, признавать, а^т: зиа. 

Сб&о, соё^і, сбасіит, ёгс, I) сгонять, 
стягивать, собирать, А) вооб.: 1) соб.: 
ресиз (і*): ад з’идісіит отпет зиат Гаті- 
Ііат ипдрие. — 2) пер.: соединять, .рз 
сіѵііо іп сегіа §епега: ѵегЪа іп аііегпоз 
редез, поэт. = писать элегическимъ раз¬ 
мѣромъ (*(•). —В) въ част.: 1) стягивать 
въ одно мѣсто, тіШез, наѵез. — 2) на 
совѣщаніе гс, созывать, тедіеоз, сопзі- 
Ііит. — особ, членовъ сената собирать, 
созывать, приглашать, зепаіит (іп си- 
гіат): со^і іп зепаіит или іп сигіат, 
собираться по приглашенію въ куріи (въ 
сенатѣ): со§і асегЬе іп зепаіит, быть 
требуему въ сенатъ (объ одномъ сена¬ 
торѣ). — 3) плоды собирать, Ъіз дгаѵідов. 
іеіиз (*(•). — 4) собирать, взыскивать, 
ресипіат а сіѵііаііЪиз.— 5) части соеди¬ 
нять въ одно цѣлое, держать въ цѣло¬ 
сти, сплачивать, сжимать, а) какъ воен. 
і. I., с. а^теп (соб. и пер.), см. а^теп. — 
депзі сипеіз зе диіздие соасііз ад§Іоте- 
гапі, въ сомкнутыхъ кругахъ (т). — Ъ) 
сгущать, теііа (*(•): аёг сопсгеіиз іп пиЬез 
со^ііиг.— отс. соасіа, бгит, гі. родъ вой¬ 
лока изъ шерсти или волосъ. — II) гнать, 
вгонять, загонять въ извѣстное мѣсто, 
А) вооб.: 1) соб.: іп рогішп паѵет: іп 
ап^изіит соді, быть вгоняему въ узкое- 
мѣсто.—2) пер., принуждать къ дѣятель¬ 
ности, силою доводить до извѣстнаго со¬ 
стоянія, тк. съ ѵі (насильно) = заставлять, 
съ однимъ асе. тк. = вынуждать, разз. 
со§і, быть вынужденнымъ, видѣть себя 
вынужденнымъ, а) доводить іо извѣстнаго 
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состоянія, а^ш іп еагп йезрегаііопет, иі 
еѣс.—/?) къ дѣятельности, съ ай с. асе. 
(иапр. ай йеіесііопеш) или съ однимъ 
асе., особ, съ асе. ргопот. пеіііг.; съ 
іпі., съ асе. с. іп!., съ иіс. соіу. - Рагі. 
соасіиз, аЪз., а) принужденный, по при¬ 
нужденію. — Ъ) вынужденный, насиль¬ 
ственный, Іасгітае, притворныя (■(•). — 
В) въ част.: 1) соб., мѣстность,въ узкіе 
предѣлы втискивать, вдвигать, заііиз іп 
аИаз соасіиз іаисез. — 2) пе^., какъ бы 
втискивать въ болѣе короткій промежу¬ 
токъ времени, ограничивать, аЦш іп 
зетіЬогае сштісиіит: роіезіаіет іпіга 
зех шепзішп еі аппі зраііит. 

сбЬаегсо, Ьаезі, Ьиезига, ёге, сцѣплять¬ 
ся, I) съ другимъ предметомъ = быть 
склееннымъ, сросшимся, непосредственно 
примыкать, быть непосредственно иди 
тѣсно соединеннымъ, находиться въ тѣс¬ 
ной связи, аЪзоІ. или съ сшп с. аЫ., или 
съ однимъ йаі., или съ іпіег зе, или съ 
однимъ аЫ. (чѣмъ?), какъ внѣшней, иапр. 
соЬаегепз сит согроге тетЬгит: пес 
едио тетЬга теа соЬаегепі (описат. = 
я не гиппо кентавръ Ѣ). — такъ и вну¬ 
тренней, напр.гез (событія) іпіег зесоЪае- 
гепі. — II) въ самомъ себѣ = быть орга¬ 
нически соединеннымъ, имѣть внутрен¬ 
нюю прочность, съ аЫ. = состоять изъ 
чего-н. — о рѣчи и мысляхъ, быть связ¬ 
нымъ. 

сбЬаегезсо, Ьаезі, ёге, сцѣпляться, 
срастаться, іпіег зе. 

сбЬёгёз, гёйіз, с. сонаслѣдникъ. 
сбЫЪёо, Ъйі, Шит, ёге, I) обхвативши 

держать, обвивать, а) о лидахъ: ЬгасЬішп 
іо§а, держать руку подъ тогою: аиго (зо¬ 
лотымъ браслетомъ) Іасегіоз (*(*). — Ъ) о 
неодуш., содержать, заключать въ себѣ, 
аіцй іп зе (въ себѣ). — II) съ побочпымъ 
понятіемъ стѣсненія свободы движенія, 
удерживать, держать. А) соб.: ѵепіоз 
сагсеге (і*): сегѵоз агси, удерживать, 
поэт. = убивать (і*). — В) пер.: 1) вооб., 
сдерживать, удерживать отъ чего, апі- 
тііш аЬ аиго: ІіЬійіпез а ІіЬегіз аіф.— 
2) въ част., сдерживать = обуздывать, 
не давать воли, ігасипйіат. — и = мѣ¬ 
шать чему, препятствовать, ЪеПшп 
сбЬбпезіо, аѵі, аіаш, аге, оказывать 

почетъ, чтить, прославдяіь. 
сбЬогз (согз, сЬогэ), ііз, і. I) скотный 

дворъ. — II) (только въ формѣ соЬогз) 
толпа, множество.—въ част.: а)когорта, 
V ю часть легіона, заключающая въ себѣ 
3 манипула или 6 центурій.—Ъ) соЬогз 
ргаеіогіа, а) тѣлохранители, свита пол¬ 
ководца; тк. соЬ. ге§іа (царская) — 

0) провожатые, свита претора въ про¬ 
винціи. 

сбЬогШІо, бпіз, Г. увѣщаніе, ободре¬ 
ніе, поощреніе. 

сбЬогіог, аінз зшяц агі, увѣщевать, 
ободрять, поощрять, аідт: аЦт ай аЦй, 
съ иі или пе с. сопд. 

сбШо, бпіз, $. сходка. — въ част., 
союзъ, коалиція, заговоръ. 

сбіійз, йя, т. соединеніе, въ част. = 
совокупленіе. 

*сбІсп$, спііз, РАЙ]. чтущій, почита¬ 
тель, геіідіопшп соіепіез. 

* соІІаЬёГасіо, (аѵі), аішн, аге, коле¬ 
бать 
соПаЬёГіо, Гасінз вит, Йёгі, быть 

поколеблепу, быть доведену до паденія, 
рушиться; о кораблѣ, тонуть^ пер., ли¬ 
шаться власти, значенія (о госуд. лю¬ 
дяхъ). 
оѳПаЬог, Іарзнз ваш, ІаЬі, рушиться, 

падать. 
соііасгішо, аѵі, аге, оплакивать, пла¬ 

кать, аЬзоІ. или съ асе. сазшп а1с]з іо- 
ііепз (въ столь многихъ мѣстахъ [одной 
и той же трагедіи]). 

соііаііо, бпіз, I. I) снесеніе, а) денегъ, 
внесеніе, взносъ, зііріз. — Ь) знаменъ 
въ сраженіи, зі&погшп соііаііопез, сра¬ 
женія. — II) сравненіе, соііаііопе аіф 
геі, въ сравненіи съ чѣмъ-н. 

* соііаийаііо, бпіз, і, восхваленіе. 
соііапйо, аѵі, аіиш, аге, восхвалять, 

расхваливать. 
соііесііо, бпіз, I. собираніе, тетЬго- 

гит. 
соііё^а, ае, т. товарищъ по должно¬ 

сти, коллега. 
соПё^іит, Іі, п. I) товарищество, 

совокупное исправленіе должности. — 
II) коллегія, а) вооб., общество, союзъ, 
преслѣдующій извѣстныя цѣли, тк. дема¬ 
гогическія.— Ь) въ част., коллегія, кор¬ 
порація должностныхъ лицъ, сословіе;— 
соі. соіі (собирается): ргошшеіагѳ рго 
соііедіо, отъ имени к.: ех соііе&іо или 
ех соПе^іі зепіепііа, по опредѣленію к. 

соШЬегІиз, і, ш. вмѣстѣ съ кѣмъ-л. 
отпущенный на волю, товарищъ-вольно¬ 
отпущенникъ. 

соШЬеі или соІІйЪеі, Ъйіі и Шшн езі, 
ёге, угодно, нравится. 

соШйо, Пзі, Пзит, ёге, I) ударять что 
обо что, сталкивать что съ чѣмъ.—пер., 
враждебно сталкивать, разз. соііійі = 
сталкиваться, сшибаться, поэт, съ йаі. 
(ЪагЬагіае). — П)прегн. разбивать, ѵаза. 

1. соШ^о, аѵі, аіиш, аге, связывать, 
соединять (прот. зоіѵеге), I) одно съ дру* 
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гимъ: 1) соб.: тапиз, зсиіа.— 2) пер., 
коро-н. гдѣ-н. задерживать, а^ш іп Огае- 
сіа.— П) въ своихъ частяхъ, органически 
соединять, сцѣплять, 1) соб. (прот. зоі- 
ѵеге, йіззоіѵеге), а^ш.— 2) пер.: удер¬ 
живать, цпреіит акуз. 

2. соШ&о, Іё&і, Іесінт, ёге, собирать, 
набирать, I) соб.: а) рукою гс, ігисіиз 
или Йогез (і*): загсіпаз, укладывать: тк. 
таза, укладывать багажъ, тк.=гото¬ 
виться къ выступленію, собираться въ 
походъ.— ѣ) въ одно мѣсто собирать: 
се) собирать, ресипіаш, копить: сштісиіо 
рпіѵегет Оіутрісит, поднимать (•(*). — 
о неодуш., аёг Ьшпогет соШ^епз: ріи- 
ѵіат (о ночи ■)■): геѵегіепіез і&пез (о 
лунѣ *)-).— Р) собирать въ одно мѣсто, 
стягивать, тііііез, соріаз. или паѵез іп 
плит. — зе соі., собираться, аЬзоІ. или 
зѳ іп ппшп: соііесіі іп аезіиагіа, сбѣ¬ 
жавшіеся.— с) подбирать, поднимать, 
а) вооб. саріііоз зрагзоз рег соііа іп по- 
йшп (і*): агта, подвязать паруса (*)-).— 
Р) стягивать, суживать, ѵегіех іп ипит 
арісет соііесіиз (+).— особ, объ одуш., 
огѣет Ьгеѵіоге зраііо, образовать мень¬ 
шій кругъ; часто зѳ соііі&еге или соПі^і, 
подбирать себя = съеживаться, зе іп зрі- 
гат (о змѣѣ ■(•): зе іп агта, прятаться за 
свой щитъ (*)•).—й) удерживать, задер¬ 
живать, е^ио8 (|).—П) пер.: а) соби¬ 
рать, іасеіе йісіа.—ѣ) что-н. хорошее 
или дурное для кого или ой- для себя 
пріобрѣтать, получать, какъ физич., 
гоѣиг (|), зШт, почувствовать (*)■): ігі- 
§из, продрогнуть (*|*): ѵігез ай а^еп- 
йит аЦй. — Такъ и духов., снискивать, 
аіеі Ъепеѵоіепііат или ойіит ехегсііиз 
(о счастьѣ или несчастій): іпѵійіат, 
навлечь на себя.— с) соіі. зе или апітшп 
(апітоз) или тѳаіет, опамятоваться, 
собраться съ духомъ (прот. апітшп соп- 
іипйеге или одно сопіппйі).— й) въ рѣчи 
и мысляхъ, сводить, «) устно или на 
письмѣ = приводить, перечислять, пред¬ 
ставлять, рессаіа сопзиіит — р) въ мыс¬ 
ляхъ, памяти обнять, обдумать, диае зі 
соііі^ез: дишп тахішагит сіѵііаіит ѵе- 
іегез апіто саіаті-іаіез соііідо.— ѳ) въ 
част., какъ слѣдствіе собиранія, выво¬ 
дить заключеніе, заключать, приходить 
къ заключенію, зіе соИі^ѳ тесшп (*(*): 
іпйе раисііаіет Ьозііит. 

соШпо, Іёѵі, Шига, ёге, намазывать, 
натирать, а^й аЦа ге. 

соШішз, а, иш, близъ или на холмѣ 
находящійся, растущій (прот. сатрезісг, 
шопіапиз). 

* соШциёйо, Гаеіиз вига, Йёгі, таять, 
распускаться. 

соШз, із, ш. холмъ (прот. сашриз). 
соІІбсаИо, опіз, й размѣщеніе, рас¬ 

положеніе, ѵегѣогит.—въ част, выдача 
дочери замужъ. 

соіібсо, аѵі, аіпт, аге, помѣщать = 
размѣщать, располагать, власть, ставить, 
I) вооб., съ іп с. аЫ. или съ однимъ аЫ., 
съ апіе с. асе., съ айѵ. (напр. ргора- 
Іат).—пер., зеіп аіца ге, исключительно 
предаться чему,заниматься чѣмъ-н. исклю¬ 
чительно : ѵегЪа соііосаіа, слова во 
взаимной связи (прот. зітріісіа).— И) въ 
част.: 1) лицо (особ, солдатъ, колони¬ 
стовъ) размѣщать, размѣщать по квар¬ 
тирамъ, поселять, тііііез іп ЬіЪегпіз: 
ехегсііит іп ргоѵіпсіат Ьіетапйі саиза: 
зѳ АіЬепіз, поселиться въ А. — 2) надле¬ 
жащимъ образомъ расположить, сЫа- 
туйет иі аріе репйеаі(*|-); пер.,устроп- 
вать, приводить въ надлежащій порядокъ, 
гез.— 3) женщину пристроивать, выда¬ 
вать замужъ, аіцаш іп таігітопіо: 
зогогет еі ргоріпдиаз зиаз пиріит іп 
аііаз сіѵііаіез.—4) деньги какъ-н. по¬ 
мѣстить, вложить во что, іп еа ргоѵіпсіа 
ресипіаз та^паз. — пер., раігітопіит 
злит іп геі риЫісае заіиіе, пожертвовать 
наслѣдственнымъ имѣніемъ для блага го¬ 
сударства: арий ѣопоз Ьепейсіит, (съ 
разсчетомъ) оказывать благодѣяніе: аейі- 
Іііаз гесіе соііосаіа, порученная подхо¬ 
дящему человѣку. 

соІІбсіШо, опіз, й разговоръ = пере¬ 
говоры (тк. въ ріиг.). 

соіібциіит, Іі, п разговоръ, перего¬ 
воры. 

соіібциог, Ібсйіиз или Ібцийіпз зпш, 
Ібциі, разговаривать, вести переговоры, 
ех едио, сит аіцо: сит аіцо рег аіцт: 
сит аіцо рег Ііііегаз: іпіег зе тиііит йѳ 
аіца ге. 

соІІйЪиз, см. соІІуЪиз. 
соіійсёо, еге, быть освѣіцепу со всѣхъ 

сторонъ, сіять, блестѣть, Йаттіз: яиа 
(таге) а зоіе соііисеі.— пер., ѵійіеоііи- 
сеге отпіа іигііз іиіз. 

соііййо, Ійзі, Шзит, ёге, играть вмѣ¬ 
стѣ съ кѣмъ-н., I) соб.: рагіЬиз (*(•); 
поэт., зшпта іп а^иа, играя двигаться 
(о перьяхъ *(■).— II) пер., быть съ кѣмъ 
заодно, имѣть тайныя сношенія съ кѣмъ, 

соііпш, і, п. шея. 
соіійо, Ійі, Шит, ёге, хорошенько 

промывать, выполаскивать, поэт., ога, 
утолять жажду (•)-). 

соіійзіо, опіз, і. тайное соглашеніе, 
сшп аіцо. 
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соПбзбг, бгіз, т. соучастникъ по игрѣ, 
товарищъ по игрѣ. 

соііпзѣго, ауі, аішп, аге, освѣщать, 
оптіа сіагіззіша Іисо (о солнцѣ +)•■— 
пер., осматривать, обозрѣвать, отпіа 
•осиііз. 

соіійуіёз,. ёі, і. и соіійѵіо, бпіз, і. 
.стеченіе различныхъ людей или предме¬ 
товъ, смѣсь, сбродъ, подонки общества, 
соііиуіо депѣіит: отпішп зсеІегитіБгизі, 
сбродъ, преданный Друзу. 

соІіуЬиз (соІІйЪиз), і, т. плата за 
.промѣнъ, лажъ; пер., промѣнъ денегъ, 

соііугіит, Іі, п. глазная пазь. 
сбіо, сбійі, сиііит, ёге, ухаживать, 

I) въ узкомъ см.: а) ходить за чѣмъ, воз¬ 
дѣлывать, обработывать, аѣзоі.=зани¬ 
жаться земледѣліемъ, адгшп, ѵііет: поэт., 
&исѣиз,или йга§ез,ил и рота. Ср. 1 .сиіѣиз. — 
Ъ) обитать, жить, игѣет, іпзиіаз.—аѣзоі., 
ргоре Осеапит асіѵегзиз Оайез.—Рагѣ, 
зиѣзѣ., соіепѣез, Іит, т. жители. — II) въ 
широкомъ см. (прот. песете), 1) физич. 
и умств. ухаживать, а) физич., а) про¬ 
довольствовать, тіііѣез агѣѳ (скудно).— 
Р) наряжать, украшать, согрога (*(-).— 
у) имѣть попеченіе, печься, особ, о бо¬ 
жествѣ, ѣеггаз Ьоттитцие^епиз (*(*).— 
Ь) умств. печься о чемъ, образовывать, 
совершенствовать, облагораживать, іпде- 
піит аЦа гѳ.— 2) вооб., дѣломъ имѣть 
попеченіе о чемъ, а) печься о чемъ, за¬ 
ниматься, исполнять, соблюдать, сохра¬ 
нять, тшшз или оШсіит. исправлять 
должность: ^зѣіѣіат еѣ НЪегѣаѣет. — 
Ь) почитать, чтить, а) божество почи¬ 
тать, поклоняться, приносить жертву, 
Мегсигішп: ге&ет сііѵіпіз ЬопогіЪиз, 

-оказывать божескія почести. — 0) мѣсто 
и священные предметы почитать, свято 
чтить, запсѣаз агаз (*)*): засеііит запс- 
ѣіззіте.— у) жертву, праздникъ гс совер¬ 
шать, справлять, праздновать, засга Ми- 
загшп (*)*): іезѣа саезй зие (•)■).— с) за 
извѣстнымъ лицомъ ухаживать, угождать, 
оказывать почетъ,почитать, чтить, а^т, 
зосіоз: аЦт раѣгіз Іосо.— съ аЪІ., по¬ 

чтить чѣмъ, аЦтЬопогіЬизптпегіЪиздие. 
сбібсазіа, ае, ѣ. и сбібсазіпт, Іі, п. 

индійскій кувшинчикъ, йену фаръ (растеніе 
въ Индіи и Египтѣ), 

сбібпа, ае, Г. крестьянка (•)*) 
сбібпіа, ае, I. колонія, городъ, осно¬ 

ванный переселенцами, соіопоз сіесіисегѳ 
іп ооіопіаз —теѣоп., колонія = колони¬ 

сты, выходцы, переселенцы, соіопіат 
тіѣѣеге іп Іосит: соіопіат <1е(1исегѳ, 
-основать колонію. 

сбіопісиз, а, пш, къ колоніи относя¬ 

щійся, принадлежащій, соЬогѣез, въ ко¬ 
лоніи набранныя. 

сбібпшц ), т. 1) крестьянинъ, земле¬ 
дѣлецъ.—И) переселенецъ, колонистъ.— 
поэт. пер. = житель, обитатель, 

сбібг (сбАбз), бгіз, т. цвѣтъ, I) соб.: 
I) вооб..* соіогѳт йисеге, принимать 
цвѣтъ, окрашиваться (о матеріи), и бу¬ 
рѣть (о виноградѣ •)*).— 2) въ част., 
цвѣтъ лица.—прегн.=прекрасный цвѣтъ 
лица, красота.—II) пер.: 1) вооб., на¬ 
ружный видъ, состояніе, положеніе, сі- 
ѵііаѣіз: ѵіѣае (*|*). — 2) въ част.: а) о 
рѣчи, дикціи, окраска, колоритъ, оттѣ¬ 
нокъ, игЬапіѣаѣіз: ѣгаді сиз (*)*).—Ь) прегн., 
яркій колоритъ рѣчи, блескъ. 

сбібгаѣпз, а, шп, РАсЦ. цвѣтной, по¬ 
крашенный, агсиз с.=радуга. 

сбібго, аѵі, аіиш, аге, красить, сог¬ 
рога.— въ част., дѣлать смуглымъ, дшіт 
іп зоіе атЪиІет, паѣигй йѣ, иѣ соіогег, 
что я эагораю. 

сбібз, бгіз, т. см. соіог. 
сбШЬёг, Ъгі, т. небольшой зиѣй, особ, 

ужъ (І). 
сбШЪга, ае, ѣ. небольшая зиѣя (самка 

и вооб.). 
"сбІйЪгШг, Гёга,1ёгшп,змѣвносный(і*). 
сбінт, і, п. цѣдило, цѣдилка. 
сбІитЪа, ае, Й голубь, голубка* 
сбІитЪіппз, а, ипьголу биный, оуит(і~). 
сбІитЪиз, і, т. голубь-самецъ (и вооб^ 

голубь). 
сбійтеііа, ае, і. столбикъ, 
сбійшёп, шіпіз, п. I) вершина, верхъ, 

фронтонъ, шпицъ строенія, пер., верхъ, 
верхушка = высшая степень чего.-н.— 
II) столбъ, подпорочпая стойка; пер., 
столпъ, основаніе = опора, защита. 

сбійшпа. ае, Г колонна, круглый 
столбъ; особ, соішппа Маепіа (Медіа) ц 
одно соіитпа, „позорный столбъ* на фо¬ 
румѣ, у котораго судили и наказывали 
рабовъ, воровъ и неисправныхъ должни¬ 
ковъ, асіеоішппат айЬаегезсеге, остаться 
у к. (т.-е. подвергнуться осужденію суда, 
производимаго у колонны).— соІшппаѳ= 
столбы, у которыхъ торговали книгопро¬ 
давцы (*^).—карт., столпъ = опора, объ 
Августѣ (*(•). 

сбіишпагіиз, а, иш, къ колоннамъ от¬ 
носящійся, только зиѣзѣ., сбіитпагіит, 
і, п. пошлина съ колоннъ. 

* сбіпгпиз, а, от, орѣховый* 
сбійз, йз, Г. (въ аЫ. зіп§. тк. Ьеѣѳгосі. 

соіо и въ асе. ріиг. соіоз) прялка. 
ебша, ае, і. волосъ, (на головѣ), во¬ 

лосы. — поэт, пер.: а) зелень, листья, 
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вѣтви, трава, стебель гс. — Ь) овечья 
шерсть. 

сбшапз, апііз, покрытый волосами, кос¬ 
матый, соііа еяиогшп (і*): даіеа, съ сул¬ 
таномъ (і*): зіеііа, комета (ф): пагсіззиз 
зега, поздно покрывающійся листьями. 

сотЪіЪо, ЪіЪі, ёге, всасывать, вбирать 
въ себя, поглощать, проглатывать, Іасгі- 
таз (*{■): ѵепит согроге (і*): тасиіаз, 
покрываться пятнами: сошЪіЬі, быть по- 
глощену (о рѣкѣ, прот. геббі, опять выйти 
наружу у). 

сошЬйго, Ъиззі, Ъизіипцёгс, сожнгать. 
сотё(іо,ёйі,сзит и езіит, ёгс, съѣдать, 

[) вооб.: аіф Іасегішп.— пер.,зе, тер¬ 
заться, изнуряться (отъ боли, тоски и 
т. п.).—II) преги., мотать, расточать, 
раігітопішп. 

сбшёз, шіііз, с. I) попутчикъ, спут¬ 
никъ, товарищъ, тк. соучастникъ, това¬ 
рищъ по участи, аіф: іи^ае, ѵісіогіае; 
о неодуш., шогііз сошез фгіа.— II) въ 
част.: 1) спутникъ мальчика = воспита¬ 
тель, дядька. — 2) спутникъ, одинъ изъ 
свиты, и ріиг. сошііез, свита чиновни¬ 
ковъ, уѣзжающихъ въ провинцію, особ, 
намѣстниковъ (молодые люди, друзья, род¬ 
ственники гс.). — 3) спутникъ и въ ріиг. 
спутники, свита знатныхъ людей во время 
путешествій гс. 

сбгаёіёз, ае, ш. комета (чисто-лат. 
зіеііа сгіпііа). 

сотісич, а, пт, принадлежащій, отно¬ 
сящійся къ комедіи, комическій (прот. 
ігафиз), роёіа: гез, предметъ комедіи 
(у): абоіезсепз, какъ онъ изображается 
въ комедіи. 

сбтіпйз, см. соттіпиз. 
сбтіз, с, веселый, милый, и въ отно¬ 

шеніи другихъ = ласковый, обходитель¬ 
ный, вѣжливый, предупредительный, и 
въ этомъ смыслѣ = гуманный (прот. зе- 
ѵегиз, азрег), аЬзоІ., или съ іп или съ 

ег^а акрп: тк. іп ак^а ге.—пер., о не¬ 
одуш., соті Ьозріііо ассірі (радушно). 

сбтіззаЪшкІиз, а, ит, гуляющій и 
пирующій. 

ебтіззаііо, бпіз, і. веселая прогулка, 
соединенная съ пирушкой, пировапіе. 

сбшіззаібг, бгіз, т. участвующій въ 
веселой пирушкѣ. 

сбтіззог, аіпз зит, агі, гулять м пи¬ 
ровать. 

сбтііаз, аііз, Я веселость, и въ отно¬ 
шеніи къ другимъ = ласковость, обходи¬ 
тельность, вѣжливость, предупредитель¬ 
ность, и въ этомъ смыслѣ = гуманность 
(прот. зеѵегііаз, дгауііаз), тк. іп аЦт. 

сбтИаІйв, йз, т. I) сопровожденіе, 

сотііаіи еяиііит, въ сопровожденіи всад¬ 
никовъ. — II) сопсг., провожатые, сви¬ 
та. — Въ част.: провожатые путеше¬ 
ственника, общество путешествующихъ, 
караванъ. 

сбшИёг, асіѵ. весело, мило, и въ от¬ 
ношеніи другихъ = ласково, обходитель¬ 
но, вѣжливо, предупредительно, и въ 
этомъ смыслѣ = гуманно (прот. дгаѵііег, 
зеѵеге). 

сбтШа, см. сотіііит II. 
сбшШаІіз, е, принадлежащій, отно¬ 

сящійся къ народному собранію, сііез, 
тепзіз, въ который бываетъ народное 
собраніе. 

сбтШшп., Іі, п. I) зіп§. мѣсто на рим¬ 
скомъ форум Ь, гдѣ происходили народныя 
собранія (сошіііа сигіаіак — пер., с. 
Зрагіае — ерЬогешп.—И) ріиг. сошіііа, 
комицін, народное собраніе всего рим¬ 
скаго народа, для утвержденія, отклоне¬ 
нія или отмѣны законовъ и распоряженій, 
для раздачи почетныхъ долясностей и окон¬ 
чательнаго рѣшенія уголовныхъ дѣлъ. — 
Сошіііа были сепіигіаіа, ігіЬиіа, сигіаіа, 
сообразно съ подачею голосовъ по цен¬ 
туріямъ, трибамъ и куріямъ, сопзиіиш, 
для избранія консуловъ; тк. ігіЬипісіа: 
геді сгеапбо.— сошіііа ЬаЬеге, Іасеге или 
сгегеге, завѣдывать народнымъ собраніемъ. 

сбшііо, аге = сошііог; отс. сошііаіиз, 
а, ит, сопровождаемый, Ьепе, въ сопро¬ 
вожденіи многихъ. 

сбшііог., аіаз зит, агі, I) провожать, 
сопровождать, акрп. — II) въ част., про¬ 
вожать умершаго, акрп. 

сошшасйіо, агі, аіиш, аге, сильно 
замарать, запятнать, тк. пер., зе ашЬііи. 

сошшёаійз, йз, ш. I) хожденіе взадъ и 
впередъ, спошеніе, заііз ІіЬегі сошше- 
аіиз егапі. — П) шеіоп.: 1) отпускъ, особ, 
солдатъ, соштеаіиш зитеге, баге, полу¬ 
чить, дать, или уволить въ отпускъ: іп 
сошшеаіи еззе, находиться въ отпуску.— 
2) что прибываетъ: а) транспортъ, ка¬ 
раванъ. — Ь) подвозъ всякаго рода, особ, 
съѣстпые припасы, провіантъ. 

сошшёшіпі, іззс, хорошо помнить,, 
аЬзоІ. или съ асе. 

сотшёшбгаЬПіз, е, достопримѣчатель- 
ный, достопамятный. 

соштётбгаііо, биіз, Г. I) напоминаніе, 
кому о чемъ, съ §еп оф, раіегпі Ьоз- 
ріііі. — П) упоминаніе, йііі іп аззібиа 
сошшешогаііопе ошпіЬиз ошпішл Йа^і- 
ііогиш, всѣ постоянно упоминали о его 
постыдныхъ поступкахъ; съ деп. оЪ]., 
апіЦиііаііз.— съ деп. зиф, розіегііаііз. 
(въ потомствѣ). 
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согагаёшбго, аѵі, аіат, аге, I) при¬ 
поминать, всиоиппать что-н., съ асе. с. 
іпГ. или съ допол. предл. (съ цпіеі).— 
П) припоминать кому что, а) напоми¬ 
нать кому о чемъ, Ъепейсіа. — Ь) упоми¬ 
нать, разсказывать, Ьшпапат зосіеіа- 
іет.—съ асе. с. іпГ. или съ допол. предл.— 
іп ак^о, бѳ аіцо, или сіе аЦа ге, упоми- 
наіъ о чемъ, особ, съ похвалой. 

соттепйаЫНз, е, достойный рекомен¬ 
даціи, достойный похвалы. 

сопшешіаіісіііз, а, пш, рекомендатель¬ 
ный, одобрительный, Шіегае. 

сотшепсШіо, бпіз, Г. I) рекомендація, 
тадпа. — съ деп. зиіу. пли съ ргоп. розз., 
с. позіга ееіегогиищие атіеогит: паіи- 
гае, рекомендательный голосъ природы.— 
П) какъ качество, а) пріятность, огіз 
аЦие огаііопіз.—Ь) отличное качество, 
превосходство, іпдепіі. 

соттешШиз, а, ит, РАф. рекомен¬ 
дованный, порученный чьему вниманію, 
аіеі. 

соттепсіо, аѵі, аіит, йге, препору¬ 
чать, ввѣрять, 1) соб.: аісі гет: Шіоз 
ари<і Ьозрііез.П) пер.: 1) вооб., аіцт 
іттогіаШаІі, обезсмертить кого. — 2) въ 
част., рекомендовать, аЦт аісі.—пер., 
сообщать пріятность, доставлять уваже¬ 
ніе, зе питегіз еі агіѳ (і*): тк. пиііа ге 
тадіз соттепбаіиг огаіог. 

соттепіагШит, і, п. и соттепіагіб- 
Іиз, і, т. небольшое сочиненіе, неболь¬ 
шой очеркъ, замѣтка. 

соттепіагіпз, Іі, т. и сотшепіагХнш, 
Іі, п. записки, замѣтки, мемуары, очеркъ, 
памятная кпііжка,дпсвііикъ(об.въ ріиг.), 
іп соттепіагіит геіегге; но зирегіоге 
соттепіагіо, въ предыдущей (седьмой) 
книгѣ.— въ част., протоколъ, 

соттспіісіпз, а, нт, придуманный: 
a) изобрѣтенный, новый ; Ъ) воображае¬ 
мый, идеальный. — въ дурномъ см. = 
вымышленный, ложпый. 

1. сошшсніог, аінз зиш, агі, I) тща¬ 
тельно обдумывать, размышлять, взвѣ¬ 
шивать, о чемъ-н. обстоятельно перего¬ 
ворить или сговориться, аіцб и сіе аіца 
ге: соттепіаіа огаііо, приготовленная 
рѣчь.— II) прегн., что-н. обдуманное 
письменно излагать, сочипять, писать, 
тітоз, аіцсі іп гейт. 

* 2. соттепібг, огіз, т. изобрѣтатель, 
виновникъ (*(*). 

сотгаспіит, і, п. а) выдумка, ложь.— 
b) изобрѣтеніе. 

сотшёо, аѵі, йіпш, аге, ходить туда 
и сюда, приходить и уходить, предпри¬ 
нимать поѣздку, заходить, заѣзжать, 

ѣздить, путешествовать, объ одуш., эки¬ 
пажахъ или судахъ, созвѣздіяхъ и вооб.. 
неодуш.: ео нпбіцне сшп тегсіЬиз, ѣздить* 
со всѣхъ сторонъ туда съ товарами = 
имѣть торговыя сношенія. — пер. объ 
аЬзіг., сн)н$ іп Ьогіоз ІіЪісІіпез ошпішп 
соттеагепі;. 

соттегсіит, Іі, п. I) торговыя сно¬ 
шенія, торговля.-— теіоп., право торго¬ 
вать, право производить торгъ, заііз: 
ізіагат гегит.—II) пер., сношеніе вооб., 
общеніе, связь, рІеЪіз: Ііп^иае; общеніе' 
двухъ націй, понимающихъ другъ друга: 
зегтопшп, разговоръ: ЬеШ, переговоры 
съ врагомъ о мирѣ, выкупѣ плѣнныхъ гс. 

* соттегсог, аіиз зит, агі, скупать, 
сошшёгёо, гаёгйі, тёгііига, ёге, заслу¬ 

живать *, пер., учпнять, совершать, аіцб. 
сошті^го, аѵі,йіпт, аге, переселяться 
соттіІШпт, Іі, п. сотоварищество по 

военной службѣ; пер., товарищество, 
общность занятій. 

сопнпПМо, опіз, т. товарищъ по во¬ 
енной службѣ, сослуживецъ (соб.и пер.). 

сотшіпаііо, бпіз, Г. угроза (тк. ріиг.), 
аЬзоІ. или съ деп. зиіу. 

соттіпдо, гаіпхі, гаіеінт пли тіпс- 
іит, намочить (мочою), Іесіит (*[*). 

соттіпізсог, шепіпз зпт, тіпізсі,. 
придумывать, I) выдумывать. — особ, 
что-н. ложное — сочинять, беоз: егітеп 
ех ге ІЬгІшІа: соттепіа іипега (і*).— 
II) изобрѣтать, ѵесіі^аі. 

соттіпог, аіпз зпт, агі, грозить, угро¬ 
жать чѣмъ, ри^паш. - аЬзоІ., іпіег зе. 

соттіпйо, пііпйі, шіпйіпт, сгс, раз¬ 
дроблять, разбивать, ломать, I) соб.: 
а) вооб.: зіаіиат.— Ь) издержками умень¬ 
шать = расточать, тратить, аг^епіі роп- 
сіиз (і*).—Щ пер., совершенно разорять, 
разслаблять, разстраивать, а) чт.е-н. 
состояніе, могущество, орез сіѵііаііз: 
аіцш.— Ь) совершенно ослаблять, обез¬ 
силивать, а) умственныя силы, ѵігез іп- 
§епіі (*(*). — Р) нравственныя силы: оШ- 
сіиш (чувство долга): соштіпиі аіф 
Іасгітіз, смягчиться (*(*). 

сотгоіпйз, абѵ. рука въ руку, другъ 
противъ друга, I) соб., во вражд. см., 
вблизи, въ рукопашномъ бою, въ схват¬ 
кѣ, съ (холоднымъ) оружіемъ въ рукахъ, 
(прот. епшшз, тіззіІіЬиз, задііііз и т. и.), 

с. §1а<Ііі5 піі: Іаісаіі с. епзез, для руко¬ 
пашнаго боя (і*).— на охотѣ, с. ігѳ іп 
аргоз (і*).—вооб., с. адеге, схватиться, 
сильно напирать на кого; и с. а<1 аЦш 
ассесіего; поэт. с. агѵа іпзециі, киркоі* 
обработывать поля (*)*).— П) пер., въ 
друж. см., другъ противъ друга = вблизи,. 
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Близко, лицомъ въ лицу, лично, с. азрі- 
•ссгѳ аЦт (Ѣ). 

соттівсёо, тібсйі, тіхіит, ёге, смѣ¬ 
шивать (соб. и пер.), аідй сит а^а ге и 
одно аЦа ге, тк. іпіег зе: соттіхіиз 
ех аіда ге и одно аЦа ге, черезъ смѣ¬ 
шеніе съ чѣмъ-н. составленный, изъ смѣ¬ 
шенія съ чѣмъ-н. происшедшій: сіатог 
соттіхіиз, безпорядочный: йттз сот¬ 
тіхіиз іп аигаз, разсѣявшійся въ воз- 
духѣ (|). 

соттізёгог, аіиз вит, агі, жалѣть, 
оплакивать, іогіипат. — особ, объ ора¬ 
торѣ, возбуждать состраданіе. 

сопшиззшп, і,п. 1) предпріятіе, дѣяніе, 
іетеге соттіззит.— въ част., просту- 
покъ, вина. — II) ввѣренная тайна (об. 
въ ріиг.). 

сошшіззйга, ае, Г. соединеніе, сопсг. = 
•связь. 

сошшіііо, шізі, шіззпш, ёге, пускать 
кою или что къ чему, 1) соб.: а) матер., 
неодуш., соединять (прот. сіігітеге), тк. 
гейех. зе соттіііеге или разз. соттіііі, 

•соединяться, примыкать, таіоз (угло¬ 
вые столбы): орега (укрѣпленія): зіі- 
ѵаз, образовать сплошной лѣсъ: йе- 
хігат сіехігае, подавать другъ другу 
руку (•(*): тапшп Теисгіз, поэт., схва¬ 
титься, вступить въ рукопашный бой: 
соттіііі Саисазо: різігіх йеІрЪіпит саи- 
иаз иіего соттіззаіирогит, морское чу¬ 
довище, сросшееся въ своемъ дельфино¬ 
вомъ хвостѣ съ туловищемъ морского 
волка (•}-): соішпізза іп шшт сгига 
сросшіяся (Ѣ). — Ъ) одуш., сводить для 
состязанія, борьбы, аідтаісі.—II) чаще 
пер.: 1) совершать, а) вооб., начинать, 
производить, устроивать (прот. Япіге), 
ргоеііит или ри^пат (сит аідо), всту¬ 
пить въ сраженіе, дать сраженіе: Ъеі- 
Іит ргозреге: гіхат: Ішіоз или зрес- 
іасиіит: .іисіісіит іпіег зісагіоз. — Ь) 
что-н. заслуживающее наказанія совер¬ 
шать, учинять, іапіит зсеіиз: тиііа 
таіейсіа: соттіііеге аідй іп или ег^а, 

<или айѵегзиз аЦт.—сот. со слѣд. іпѣ, 
доводить дѣло до того, что гс (*}*). — съ 
иі с. соп^., доводить дѣло до того, что, 
^ыть виновникомъ того, что. —поп сот- 
тіііегѳ со слѣд. диаге, сиг — не сдѣлать 
ничего такого, изъ-за чего бы к. — аЪ- 
зоі. = поступать, провиниться, тк.сопіга 
Іс&ет.—с) сдѣлать такъ, чтобы опредѣ¬ 
леніе договора или закона нашло при¬ 
мѣненіе, а) дать мѣсто договорному 

•опредѣленію, разз., имѣть мѣсто, состо¬ 
яться, наступать, зропзіопе соттізза: 
«Іеѵоііопет саріііз еззе соттіззаги, что 

наступилъ часъ исполненія 'обѣта по¬ 
жертвовать жизнью. — р) наказаніе на¬ 
влекать на себя, заслуживать, тиііат: 
роепат осіиріі.— у) рагі. соттіззиз объ 
объектѣ наказанія = просроченный, и т. 
о. перешедшій къ кому, Ьегейііаз Ѵепегі 
Егусіпае, посвященное В. — 2) пускать 
кого или что куда-н., а) сопші- зе, пу¬ 
ститься куда-п., отваживаться итти, 
осмѣливаться итти, зе Іоп^іиз а рогіі- 
Ьиз: зе іп сопсіаѵе: зе пизяиат ргое- 
Ио: зе регісиіо, подвергнуть себя опас¬ 
ности. — Ь) кому или чему поручать, 
ввѣрять, а) одуш., а^т ййеі роіезіа- 
іЦие а1с]з. — съ двумя асе., аіеі аЦт 
аіепйит (-)*). — р) неодут.: аісі Ъеііит 
(веденіе войны): гст ргоеііо или іп 
асіет, предоставить рѣшеніе дѣла ср&- 
женію: іп йізегітеп (риску).—у)аЬзо1., 
аісі соттіііеге, поручать, предоставлять 
кому, возлагать на кого дѣло; тк. аісі 
Ае ехізіітаііопе зиа: аісі, иі ѵійеаі,* пе 
диій гезриЫіса йоігітепіі саріаі. 

сотшойё, айѵ. соразмерно, соотвѣт¬ 
ственнымъ образомъ, надлежащимъ об¬ 
разомъ, цѣлесообразно. — въ част.: а) 
удобно = съ удобствомъ, безъ затрудне¬ 
ній, благополучно, паѵі^аге.—Ь) = во¬ 
время, кстати. 

соштбйШз, аііз, Г. 1) соразмѣрность, 
цѣлесообразность, удобство, преимуще¬ 
ство, которое что-н. заключаетъ въ себѣ 
или доставляетъ (тк. въ ріиг.). — въ част.: 
а) удобство, облегченіе, іііпегіз. - Ь) бла¬ 
гопріятныя обстоятельства, ай іасіепйит 
ійопеа. — с) выгода, польза (тк. въ 
ріиг.). — II) услужливость, обязатель¬ 
ность, снисходительность какого - н. 
лида. 

сотшбйо, аѵі, аіпт, аге, дѣлать 
удобнымъ, а) угождать, оказывать услу¬ 
гу, услулсивать, риЫісе (государству): 
аісі.—Ъ) съ асс.= изъ услужливости 
на время ссудить, давать, кому что, 
а) въ обширномъ смыслѣ, зиаз ѵігез 
аіііз: геі риЫісае іетриз (время): ех 
Шіз 0‘иѵепіЬиз) іезіез, поставить: Ьозіі 
адиат - р) въ узкомъ смыслѣ = ссу¬ 
жать кого чѣмъ на время, давать во 
временное пользованіе (то, что должно 
быть возвращено въ томъ же видѣ), аісі 
аигшп. 

1 сошшбйит, айѵ. вовремя, кстати.— 
со слѣд. яшпп (съ іпй.) только-что, лишь 
только. 

2. сошшбйиш, і, п. а) удобство, удоб- 
пое или благопріятное положеніе, удоб¬ 
ное или благопріятное время, досугъ 
(прот. іпсоттойит); отс. соттойо, ех 
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соттосіо, рег соттойит, съ удобствомъ, 
удобно, тк. = въ удобное время, ври 
благопріятныхъ обстоятельствахъ, ^ишп 
егіі іиит соттойит, когда тебѣ будетъ 
удобно: ^ио<1 соттойо іио йаі, на¬ 
сколько это можетъ быть безъ стѣсненія 
для тебя. — Ы офсі., доставленное удоб¬ 
ство, а) польза, выгода, (тк. въ ріиг.) = 
благополучіе, благо (прот. іпсоттойит, 
таіит); отс. сошшосіо или рег сошшо- 
йшп геіриЪИсае, ѵаіеіийіпіз іиае, безъ 
вреда, съ пользою для государства, тво¬ 
его здоровья. — /9) данныя государствомъ 
преимущества, привилегія. — у) одол¬ 
женные предметы, соттойа Ъозрііит. 

соттбйиз, а, ит, соразмѣрный, I > по 
мѣрѣ, отношеніямъ, дѣли, положенію со¬ 
отвѣтствующій, соотвѣтственный, цѣле¬ 
сообразный, подходящій,. надлежащій, 
удобный, аѣзоі., напр., поѵеш суаіѣі 
с. (!): Ыѣегпа: ѵаіеіийіпе тіпиз сот¬ 
тойа иѣі, не особенно хорошимъ здо¬ 
ровьемъ,— тк. съ йаі., сигаііопі; съ а<1 
с. асе., напр. ѵезііз с. а<1 сигзит (!): 
отс. соттойит (соттойіиз, соттойіз- 
зішиш) езі, удобно, цѣлесообразно (прот. 
тоіезіит езі), аѣзоі. или съ общимъ 
подлежащимъ (ргопот. пеиіг.): сот¬ 
тойит (соттойіззітит) еззе йисегѳ 
или зіаіиеге со слѣд. іпГ. или съ асе. с 
іпГ.— Въ част.: а) удобный, для совер 
шенія, подходящій, соттойіззітиз іп 
Вгііаппіаш ігазесіиз. — ѣ) по времени 
удобный, благопріятный, зі соттойіиз 
аппі іешриз еззеі.—II) приноравливаю¬ 
щійся тсъ другимъ, услужливый, обяза¬ 
тельный, предупредительный, снисходи¬ 
тельный (прот. іпсоштосіиз, іпЬитапиз), 
о лицахъ: тк. тогез; съ йа*., тіЬі (по 
отнош. ко мнѣ) ипі (*)*). 

сошшоепіо, іуі, ііига, іге, см. сот- 
типіо. 

соттопёГасІо, Іесі, Іасіит, ёге, разз. 
соттопеПо,Гіёгі, настойчиво напоминать 
кому о чемъ, увѣщевать, аЦш: аЦт 
съ §еп. или асе. — съ допол. предл. — 
съ иі с. сощ. 

соттбпёо, йі, Мит, ёге, настойчиво 
напоминать кому о чемъ, увѣщевать, 
аЦш: аЦш а1с]з геі пли аЦй.; аЦш сіе 
аЦа ге. 

соишогіог, тогійнв зит, тбгі, уми¬ 
рать вмѣстѣ (съ), сит аЦо или аіеі. 

соттбгог, аіиз зпт, агі, пребывать 
гдѣ-н. болѣе или менѣе долгое время, 
оставаться, пробыть, промедлить, а) вооб., 
съ а<1ѵ. или іп с. аЫ., съ арші с. асе. 
или съ деп. или аЫ. Іосі.—Ь) въ рѣчи, 
останавливаться, іп еайет зепіепііа. 

еоттоіпз, а, пт, РАф. I) шаткій, 
ненадежный.—II) возбужденный, взвол¬ 
нованный, раздраженный, тк. раздра¬ 
жительный. 

соттбѵёо, тоѵі, тбіпт, ёге, сдви¬ 
гать съ мѣста, т.-е. приводить въ дви¬ 
женіе, двигать, I) соб.: зе, двигаться: 
сазіга ех Іосо, снять лагерь, двинуться 
съ мѣста: засга, носить (•)*): питтшп, 
пускать въ оборотъ: Ьозіез, заставить 
н. отступить: сегѵшп, поднять (-(*): поп. 
с. зе йото, не выходить изъ дома: с. 
йоппіепіет, разбудить (-(■). — II) пер. г 
1) вооб. поѵа диаейат, поднимать нѣ¬ 
которые новые вопросы: аіф геі те- 
тогіат, напомнить о чемъ: ^иае сот- 
тоѵегі поп роззипі, чего нельзя поко¬ 
лебать (= опровергнуть). — 2) въ част.: 
а) въ физич. и умств. отношеніи про¬ 
изводить болѣзненное дѣйствіе, сот- 
тоіиз ЬаЪеЪііиг, сумасшедшимъ (!): 
тепз соттоіа, сумасшествіе (!).—Ъ) воз¬ 
буждающимъ образомъ дѣйствовать, а) въ- 
умств. отношеніи, производить впечатлѣ¬ 
ніе, возбуждать, раздражать, волновать,. 
аЦт: апітит (желаніе) аіф или оси- 
Іоз. — чаще разз., соттоѵеог аЦа ге, 
на меня дѣйствуетъ, на меня произво¬ 
дитъ впечатлѣніе, меня волнуетъ, охва¬ 
тываетъ что-н., йезійегіит зиогит: сот- 
тоіиз сирійііаіе. — /9) въ полит, отно¬ 
шеніи волновать, производить смятеніе, 
ех аеге аііепо соттоѵегі (о государ¬ 
ствѣ). — с) какое-н. душевное движеніе 
или состояніе возбуждать, вызывать,, 
причинять, производить, зіийіа тиііо- 
гит, поощрять: Ъеііит ас іитиііит. 

соттйпісаііо, бпіз, і. сообщеніе, Іаг- 
§іііо еі с. сіѵііаііз, падѣленіе и даро¬ 
ваніе правъ гражданства. 

сотпшпісо, аѵі, аіит, аге, дѣлать 
общимъ, съ кѣмъ-н. дѣлиться чѣмъ-н. = 
I) іг.: 1) давая = давать кому участіе 
въ чемъ, удѣлять, Іаийет: іигіа сит 
акрэ: сопзіііит сит а^о, сообщить 
кому свои планы, рѣшенія: сопзііія 
сит а^о, совѣщаться, вступать въ сно¬ 
шенія или имѣть сношенія съ кѣмъг 
имѣть общее сь кѣмъ-н. дѣло: іпіег 
зе тиііа. — ?) получая = принимать 
участіе, участвовать, раздѣлять, имѣть 
что-и. общее съ кѣмъ, сообща перено¬ 
сить, сит іііо гаііопет: іпітіеіііаз сит 
аідо; отс. соединять, присоединять, ре- 
сипіаз сит йоііЪиз. — II) іпіг., совѣто¬ 
ваться, сит аЦо и (сит а^о) сіе аЦа ге. 

1. соттйпіо (сотшоспіо), Іѵі, Ниш. 
Іге, обносить шанцами, овоиамп^ укрѣ¬ 
плять, сазіга. — пер., подкрѣплять.. 
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утверждать, упрочивать, ,іиз: саизат 
•ісзіітопііз. 

2. соттйпіо, бпіз, і. общность; отс. 
запдиіпіз, родство. 

соттипіз, е, I) общій, всеобщій, пуб¬ 
личный, и въ этфмъ смыслѣ обыкновен¬ 
ный (прот. ргоргіиз', А) асу,: заіиіаііо, 
обыкновенное: Ьото ѵііае сотпшпіз 
ідпагиз, дурно воспитанный: сіаззіз, 
соединенный: Іоса с., общественныя 
мѣста: Іосі с., общія мѣста (въ фило¬ 
софіи и реторикѣ): тиііа зипі сіѵіЬиз 
іпіег зе соттипіа.—В) зиЪзі.: 1) сош¬ 
лите, із, п. общее имущество корпо¬ 
раціи (въ зіп§. и ріиг.). — въ част., 
a) община, государство, Зісіііае. — сово¬ 
купность силъ, депііз Реіаздао (*)*). — 
b) іп сотпшпе а(іѵ. = для всѣхъ, для 
общаго употребленія (пользованія), на 

•общую пользу; отс. іп сотпшпе ѵосаге 
Ьопогез, сдѣлать почетныя должности 
доступными для всѣхъ (для плебеевъ и 
патриціевъ). —2) ріиг. соттипіа, а) об¬ 
щественная жизнь (прот. (Іотиз поз- 
ігае (*}*).—Ь) общественная заслуга (|).— 
II) пер., зиЪ^., о лицахъ, общительный, 

•обходительный, ласковый, тк. съ <1аі. 
(съ кѣмъ). 

соттшіііаз, аііз, Г. Т) общность, об¬ 
щеніе, с. ѵііае, общежитіе. — П) пер., 
б и у.: общительность, обходительность, 
ласковость. 

соттйпііёг, а(1ѵ. сообща, вмѣстѣ 
(прот. зерагаііт, ргоргіе). 

4 соттигтйгог, аіиз знт, агі, бор¬ 
мотать, ворчать, зесит (про себя). 

сошпшіаМІіз, е, измѣнчивый, пере¬ 
мѣнчивый, непостоянный. 

сопіишШІо, бпіз, Г. Ь измѣненіе, пе¬ 
ремѣна, піадпае гегшп соттиіаііопез. — 
И) обмѣнъ, сарііѵогит. 

соттйіо, аѵі, аінт, аге, I) перемѣ¬ 
нять, измѣнить, зі^па гегшп (о ворахъ): 
іаЬиІаз риЫісаз, подмѣнивать: тк. іп- 
йісіит (показаніе): сопзіііит ііегдие.— 
И) вымѣнивать, обмѣнивать, промѣни¬ 
вать что на что, сарііѵоз: ййет зиат 
ресипіа, продавать: діогіат сопзіапііаѳ 
сит сагііаіе ѵііае. 

сото, сотрзі, сотріит, ёге, приво¬ 
дить въ порядокъ,убирать, причесывать, 
сарШоз: риегі сотріі, разряженные въ 
пухъ, чистенькіе (•)•). 

сбтоейіа, ае, і. комедія, 
сбшосйпз, і, ш. комическій актеръ, 

«омикъ (прот. ігадоейиз). 
сотрасіиш, і, а. договоръ, условіе, 
сотра^ез, із, Г. соединеніе, связь.— 

сер., согрогіз, организмъ. 

сотрадо, ІпІ8, 1. = сотра^ез. 
сотраг, агіз, во взаимномъ отношеніи 

равный, сопиЬіит. — зиЬзі., товарищъ 
(*}*).—въ част., мужъ, жена (|). 

сошрагаЪШз, е, сравнимый. 
1. сотрагаііо, бпіз, 1.1) приготовленіе, 

ЬеШ: сгітіпіз, приготовленіе доказа¬ 
тельствъ и свидѣтельствъ для обвине¬ 
нія.—II) пер., доставленіе, іезііит. 

2. сотрапШо, бпіз, Г. I) соб., равное 
отношеніе, соразмѣрность — П) $ер.: 
1) сравненіе, сличеніе, иіііііаіигд. — 
2) полюбовная сдѣлка, взаимное согла¬ 
шеніе (особ, консуловъ при раздѣлѣ 
провинцій). 

сошрагёо, йі, сге, I) являться, пока¬ 
зываться.—II) еще быть па лпцо, дѣй¬ 
ствительно находиться. 

1. сошраго, аѵі, аішп, аге, пригото¬ 
влять, 1) внѣшними мѣрами, а) неодуш. 
и одуш., приготовлять, заготовлять 
(тк. посредствомъ купли = пріобрѣтать, 
доставать, паѵет, зирреііесіііет: §1о- 
гіат), тк. людей = собирать, аідй (сіаз- 
зет: Ьеііит, приготовляться къ вой¬ 
нѣ: ііег, собираться въ дорогу): аЦт 
(йізсіриіит, тііііез); или вмѣстѣ съ ай 
или іп (для, противъ) с. асе., или 
съ айѵегзиз, сопіга с. асе., или съ йаі. 
(для, противъ), или съ однимъ аЫ. 
(чѣмъ? какъ?); тк. поэт, съ іпі'. или 
аЪзоІ. (напр. іетроге ай сотрагапйит 
йаіо). — гейех., зе сотрагаге, приго¬ 
товляться, снаряжаться, аЬзоі. или съ 
ай с. асе. (зе ай ііег); тк. сотрагагі 
іп Воеоііат, собираться въ путь въ 
Б.—Ъ) всякаго рода обстоятельства при¬ 
готовлять, готовить, устроивать, сопѵі- 
ѵіит* ііег ай аЦт: аіеі іпзійіаз: Ьеі¬ 
іит, готовить (тк. сопіга или айѵег- 
зиз аЦт). — II) внутреннимъ устрой¬ 
ствомъ, распоряженіемъ, установленіемъ 
такъ или иначе устроивать, у станов л ять 
такой или иной порядокъ, и) о лицахъ 
и ихъ характерѣ: зіе йіітиз зетрег 
сотрагаіі, иі еіс. — /?) о порядкахъ, 
устройствѣ, ^ига а тарпЪиз позігіз 
сотрагаіа. 

2. сотраго, аѵі, аішп, аге, сравни¬ 
вать, I) соб., ставить въ одинаковое по¬ 
ложеніе, ставить въ равное отношеніе, 
а) какъ товарищей сводить, ргіоге соп- 
зиіаіи іпіег зе сотрагаіі, товарищи по 
первому консульству: поп роззшпиз 
ѵегегі, пе таіе сотрагаіі зіііз, что вы 
не пара другъ другу.—/9) какъ против¬ 
никовъ сводить, противопоставлять, об. 
аЦт сит аЦо или айѵегзиз ацт: 
ай ехігетит сегіатсп сотрагаіі йи- 
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•сѳз. — П) пер.: а) вооб.: уравнивать, 
-опредѣлять вслѣдствіе взаимнаго согла¬ 
шенія, условливаться, сошр. ргоѵіпсіаз 
<іпіег зе) п одно сошр. іпіег ее, согла¬ 
ситься насчетъ отправленія обязанностей 
(о должностныхъ лицахъ). — Ь) въ сужде¬ 
ніи сравнивать, а) равнять, ставить на¬ 
ряду (прот. апіѳ?егге, ргаеіегге, апіеро- 
пеге), акрп:или аідсі, аідт аісі или 
аідсі аісі геі: аідт сшп аЬде.—р) срав¬ 
нивая сопоставлять, сравнивать, 
(напр. сопзііішп): аЦт сит аідо или 
ак}<1 сшп аЬде ге: аЬцт аісі или аЬрі 
аісі геі. — со слѣд. допол. предл. ^иі, 
циит, диапіо) или съ косв. вопросомъ 
(иігит... ап) - сравнивая соображать, 
доискиваться, ^иапіо ріигез іііа ге де- 
Іеіі зіпі. 

сотресішп, см. сотрасіпт. 
сотреІШХо, бпіз, ?. обращеніе рѣчи 

къ кому, особ, выговоръ, упрекъ. 
1* сотреііо, рйіі, риізпт, ёге, 1) сго¬ 

нять въ одно мѣсто, собирать, ресиз: 
дге^ез іп ипиш (*(*). — П) гнать куда, вго¬ 
нять, загонять, 1) соб.: а) одуш. и дви¬ 
жущіеся предм. (напр. паѵез), съ а<1ѵ. 
(напр. ео), или съ іп, или съ ад, или іпіга 
с. асе.—аідт <1отит или <1отит зиат: 
поіо сотриізиз ео<іет, занесенный туда же 
(|). — Ь) неодуш.: опте Ьоііит Роте- 
ііат, перенести театръ всѣхъ военныхъ 
дѣйствіи въ П. — 2) пер., заставлять, 
принуждать, а) къ извѣстному рѣше¬ 
нію к, а^т а<1 или іп аідд: а^т съ 
іп?. — сотриізиз ап^изіііз геі Ггитепіа- 
гіае.—Ь) доводить до извѣстнаго положе¬ 
нія, Шоз или Ьозіез ео, иі еіс.— прегн., 
притѣснять, прижимать, ееіегаз паііопез. 

2. сотреііо, аѵі, аіит, аге, обра¬ 
щаться къ кому съ рѣчью, I) вооб.: 
аіят Ыапде (*|*), — а1о4т діеііз (*(■): 
аЦт потіпе, обращаться, называя по 
имени. — И) прегн. требовать у кого 
отчета, а) вооб., упрекать, поносить, 
■бранить, аіт едіеіо: тиііегез. — отс. 
такъ или иначе называть, обзывать, 
аЬ}т ітаігіеідат: діадіаіогез Затпіііит 
потіпе, въ насмѣшку называть гл. „са¬ 
мнитами". — Ь) обвинять предъ судомъ, 
аідт Ьос егітіпр (въ этомъ престу¬ 
пленіи). 

сотрепдХшп, Хі, п. сбереженіе, 1) сред¬ 
ство, выгода, прибыль (прот. дізреп- 
діит). — II) кратчайшая дорога, крат¬ 
чайшій путь, пряная дорога. 

сотрепао, аѵі, аіит, аге, взвѣшивать, 
Ч5ъ чѣмъ-н., а) сит аЬде ге, уравипвать, 
сравнивать — Ь) аіда ге, возмѣщать, 
вознаграждать. 

сотрёгепдХпаі&в, йа, т. отсрочка 
произнесенія судебнаго приговора (въ 
выясненномъ уже дѣлѣ) до ближайшаго 
(присутственнаго) третьяго дня. 

сотрёгепдХпо, аѵі, аіит, аге, отсро¬ 
чивать произнесеніе судебнаго рѣшенія 
до ближайшаго третьяго (присутственнаго) 
дня, аідт (гейт 2с), пригласить кого-н. 
(обвиняемаго) явиться на третій день для 
выслушанія приговора.—аЬзоІ., проепть 
объ отсрочкѣ приговора до ближайшаго 
третьяго (присутственнаго) дня, объ 
адвокатѣ. 

сотрегіо, рёгі, регіит, іге, I) узна¬ 
вать (съ помощью глазъ, ушей, сообще¬ 
ній іс), особ, точно узнавать, получать 
точныя свѣдѣнія, аідд: а^д аЬ или 
ех аЬрк аідд рег аЬрп: аідд <іе (о) 
аЦо: одно (1ѳ аЬр: аідд аидііи (по слу¬ 
хамъ), осиііз, собственными глазами.— 
сошр. съ двумя асе. <напр. диаіет Ео- 
тат сотрегіззеі, какимъ ему показался 
Римъ): сотр. (аЬ или ех а^о) съ асе. 
с. іп?.: аЬ}д тіЬі сотрегіит езі, что-н. 
мнѣ извѣстно навѣрно: аідд рго ге сот- 
регіа ЬаЬео, я считаю что-н. достовѣр¬ 
нымъ: сотрегіит ЬаЬео а^д или со 
слѣд. асе. с. іп?., я имѣю достовѣрноѳ 
извѣстіе, я навѣрное знаю: рго сот- 
рѳгіо езі со слѣд. асе. с. іп?. = при¬ 
знается достовѣрнымъ. — аЫ. аЬзоІ, сот¬ 
регіо, навѣрное узнавши, со слѣд. асе. 
с. іп?. или съ допол. предл. — пеиіг. 
рагііс. зиЬзі.=что-н. опредѣленное, до- 
стовѣрное, піЬіІ сотрегіі ЬаЬѳге (знать) : 
сотрегіа паггаге.—И)изобличать кого-н., 
только рагі. рег?., съ §еп. проступка. 

сотрёгіог, Ігі, рѣдкая параллел. ф. 
къ сотрегіо, об. съ асе. с. іп?. 

сотрёз, рёдіз, ?. ножныя (деревянныя) 
оковы, кандалы.— пер., оковы, узы, сог- 
рогіз; поэт., НеЬгизпіѵаІі сотредеѵіис- 
іиз, какъ бы скованный льдомъ и снѣ¬ 
гомъ ( = задерживаемый въ своемъ те¬ 
ченіи). 

сотрезсо, резейі, ёге, удерживать 
въ извѣстныхъ предѣлахъ., соб. и пер. =» 
укрощать, обуздывать, усмирять; отс. 
гатоз, подрѣзывать. 

сошрёШог, бгіз, т. соискатель. 
* сошрёііігіх, ігіеіз, ?. соискатель¬ 

ница. 
сошрёіо, Iѵі или Іі, Ниш, ёге, вмѣстѣ 

стремиться; пер., быть способнымъ, ад 
агта саріѳпда. 

сошрііо, аѵі, аіит, аге, ограблять, 
разграблять (соб. и пер.), а^т или 
аЦд: аіяд аіда гс. 

сошріп^о, рё§і, расіит, ёге, 1) ско- 
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лачивать, отс. сотрасіиз, а, иш = плот¬ 
ный. — П) засадить, запрятать, зе іп 
Ариііат, забиться, скрыться. 

сотрііаіісіиз, а, ига, относящійся 
въ компиталіямъ. 
СотрІіа11а,Ішп и огит,п. компиталіп, 

празднество въ честь боговъ-хранителей 
(Дагез), отправляемое на перекресткахъ. 

сошрііиш, і, п. перекрестокъ, рас- 
путіе. 

сотріапо, аѵі, аіит, йге, выравпп- 
вать, сравнивать, тк. Дошит, срыть до 
основанія. 

сошріесіог, ріехпз зшп, ріесіі, обхва¬ 
тывать, I) со б.: 1) руками обхватывать, 
обнимать, аЦт. — тк. іпіег зѳ, (борясь) 
обниматься: диоаД зіапз сотріесіі роз- 
зеі.— о деревьяхъ, аідт ЯогіЬиз (і*).— 
о снѣ. а^т: агіиз (*(*). — 2) въ про¬ 
странствѣ охватывать, окружать, отпіа, 
заключать въ себѣ: аіф еШдіет йііѵо 
іп аиго, оправлять (•)*): аЦД Дергеззо 
агаіго, кругомъ вспахать (*)•): соііет оре- 
ге: ХІУ тіііа раззишп.—II) пер.,1) какъ 
бы обнявши крѣпко держать, а) вооб. 
достигать, получать, еат іасиііаіет: іДо- 
пеат паіигат, встрѣтить, найти. — Ъ) 
любовью, привязанностью гс окружать 
кого,рЬі1озорЫаш, полюбить: а^т Ьепе- 
йсіо,облагодѣтельствовать.—с) обнимать, 
a) умомъ 2= постигать, понять, акрі, об. 
аЦД апіто, тетогіа. — р) словами = 
выражать, излагать, а^Д, об. аідй ога- 
ііопе, ѵегЬіз, Ііііегіз (въ письмѣ), ео 
ІіЬго и т. п.; отс. зепіепііа с. (саизаз), 
высказывать основанія за и противъ 
(предложенія = обосновывать предложе¬ 
ніе). — 2) какъ бы въ пространствѣ 
обнимать = заключать въ себѣ, содер¬ 
жать въ себѣ, огЬет іеггагит: ипо 
таіейсіо зсеіега отпіа. 

сотріёо, ріёѵі, ріёіит, его, напол¬ 
нять, I) соб.: а) вооб.: ІЬззаз: паѵез 
Іопдаз (о волнахъ): сопѵіѵіит ѵісіпо- 
гит диоііДіе сотріео, я ежедневно вижу 
у себя въ гостяхъ многочисленное об¬ 
щество моихъ сосѣдей: дшип сотріе- 
іиз ^аш тегсаіогит сагсег еззеі. — 
b) мѣсто наполнять, занимать со всѣхъ 
сторонъ, іиггіт тіШіЬиз: сіаззет зосііз 
паѵаІіЬиз, снабдить. — с) пространство 
наполнять свѣтомъ, крикомъ, запахомъ, 
сипсіа Іисе зиа (о солнцѣ, освѣщать), 
аігіа иіиіаіи (•)•). — 6) войско пополнять, 
комплектовать, іедіопез Диаз: йесет 
тіііа агшаіогит.— П) пер.: а) пспол- 
пять кого, аідт Ьопа зре, подавать 
кому добрую надежду: аЦт даиДіо.— 
Ь) что-н. дѣлать полнимъ: а) время 

гс прожить, просуществовать, диодие» 
заесиіа ѵііаб (|): сотріеззѳ сепіит 
еі зеріот аппоз, прожить полныхъ 107 
лѣтъ. — занимать время, ѵіх ипіиз Ьогае 
іетриз. — р) сумму гс сдѣлать полной, 
зшптат зиі рготіззі. — сполна доста¬ 
влять, зиттат (ітрегаіі зитріиз). — 
с) окапчпвать, доканчивать, совершать, 
а) путь, Ьапс Іизігаііопет (о лунѣ): 
поп сотріеіо Ьіеппіо. — р) предпріятіе, 
посіигпит засгит апіе теДіат пос- 
іет: Ьіз геЬиз сотріеііз.— 4) извѣст¬ 
ное состояніе дѣлать совершеннымъ,, 
довершать, сотріепі еа Ьеаііззітат 
ѵііат. 

сотріехіо, бпіз, Г. I) обхватываніе, 
аіопюгит сотріехіопез, сцѣпленіе ато¬ 
мовъ. — II) пер., с. ѵегЬогит, выраже¬ 
ніе, если оно состоитъ изъ многихъ 
слов г», тіга ѵегЬогит, удивительная 
путаница. 

сотріехйз, йз, т. обхватываніе, обни¬ 
маніе, объятіе, а) въ друж. смыслѣ; 
отс. Ьотіпез сіе сотріехп е^з, его 
любимцы. — Ъ) во вражд. смыслѣ, с. аг- 
тогшп, схватка, рукопашный бой, ѵепіге 
іп аіф сотріехит, схватиться, всту¬ 
пить съ кѣмъ въ рукопашный бой. 

сотрібгаііо, бпіз, Г. и сотрібгаійз, 
йз, т. плачъ, вопль многихъ, тк. съ деп. 
оЬ). (по комъ, о чемъ). 

сошрібго, аѵі, аіит, агс, громко пли 
горько плакать, оплакивать. 

сошрійгез, рійга и (рѣдко) рійгіа, деп. 
Іит, многіе, не мало, и въ этомъ смыслѣ 
нѣкоторые (прот. реграисі). 

сотрбпо, рбзйі, рбзііпт, ёге, склады¬ 
вать, укладывать, уставлять, I) вооб.: 
I) соединяя: с. тапіЬиз тапиз, соеди¬ 
нять руки съ руками (*(-): іпДосіІе депиз, 
соединять (*і*). — 2) противопоставляя: 
а) соб , противника въ сраженіи, противо¬ 
поставлять, выставлять другъ противъ- 
друга, аідш сит аф: (карт.) ридпапііа- 
зесит ГгопііЬиз аДѵегзіз.—Ь) пер., срав¬ 
нивая сопоставлять, сравнивать, МеіеІЬ 
Дісіа сит Гасііз: Дідпііаіі аіф зиат. — 
II) въ част.: 1) изъ отдѣльныхъ частей' 
составлять, строить, игЬет (+), депиз 
Ьитапит ех согроге еі апіта сотрозі- 
іит езі. — особ, на письмѣ = соста¬ 
влять, сочинять, огаііопет: ИЬгит ех 
аііепіз огаііопіЬиз, скропать, скомпили¬ 
ровать. — 2) складывать, убирать, а)* 
соб.: а) убирать, подбирать, спускать, 
агтатепіа: агта, сложить оружіе (*г): 
дгаДиз, умѣрять шаги (і*). — р) сбере¬ 
гать, прятать, орез (і*) и (карт.) сопДо« 
еі сотропо, ^иае тох Дерготеге роззіпь 
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(-{•). — тк. класть въ урну, хоронить, 
погребать, отпез зиоз (*)*). — у) рас¬ 
полагать, распростирать, укладывать, 
класть спать, зе аигеа зропйа: аЦт 
іого, положить на парадное ложе умер¬ 
шаго: Ъепѳ сотрозііиз зотпо ѵіпо^ие, 
уснувшій крѣпкимъ сномъ пьянаго (і*).— 
въ карт., йіет сіаизо Оіутро (какъ бы 
укладывать спать, отпускать на покой 
ІО»— <0 усмирять, унимать, тоіоз йисіиз 
(*(*): шаге (і*).— Ь) пер.: приводить къ 
мирному концу, а) обстоятельства пре¬ 
кращать, оканчивать, сопігоѵегзіаз: Ъеі- 
Іиш. — аЬзоІ., ішрегз, иі сотропегеіиг, 
чтобы насталъ миръ. — р) политически 
или нравственно возбужденныхъ успо- 
коивать, усмирять, тк. примирять, аті- 
соз аѵегзоз, помирить (*)-). — 3) въ над¬ 
лежащемъ порядкѣ располагать, разста¬ 
влять, зійега (|): зідпа (статуи): агійшп 
Іідпиш, складывать (*[').— войско въ над¬ 
лежащемъ порядкѣ разставлять, ставить, 
ехегсііиш іп ЬіЬегпасиІіз, сконцентриро¬ 
вать: адшеп ай ііег или ай ридпат: 
адтіпѳ сотрозііо іге, сомкнутымъ стро¬ 
емъ.— пер., а) слова надлежащимъ обра¬ 
зомъ располагать, соединять, ѵегЬа. — 
Ь) полит, приводить въ порядокъ, гез зе- 
йіііопе іигЪаіаз.—4) приводить въ поря¬ 
докъ, устроивать, а) соб.: сошаз, при¬ 
чесывать (|): сгіпез (і*): іодаш или зе, 
придать тогѣ надлежащее положеніе скла¬ 
докъ. — Ь) пер.: устроивать, а) вооб. 
устроивать, распоряжаться насчетъ чего, 
іііпега зіс, иі еіс., составить такой планъ 
путешествія, чтобы к: ^иой айезі, поль¬ 
зоваться настоящимъ (і*): сопзіііа.— отс. 
с. аідй ай или іп с. асе. = устроивать для 
чего, приготовлять для извѣстной цѣли, 
въ разсчетѣ на что, приспособлять, аиз- 
ріеіа ай иіііііаіет геі риЫісае, придумы¬ 
вать для іс.—р) уговариваться насчетъ 
чего, условливаться, опредѣлять, назна¬ 
чать съ общаго согласія, геш: гез іпіег 
зе: йіеш геі §егепйае. — со слѣд. допол. 
предл., ^иоз йітіііегепі.— ішрегз., сотро¬ 
зііо или ех сотрозііо, по уговору,по усло¬ 
вію. — прегн., подговаривать къ чему, 
аіяш ргеііо. — у) миръ гс установлять, 
заключать, расеш: расеш сиш аіщио. 

еотрогіо, аѵі, аіит, аге, сносить, 
свозить со всѣхъ сторонъ, собирать, ео 
ігитепішп соттеаіип^ие аЬ Азіа. 

сотрбз, рбііз, владѣющій, обладающій, 
а) сознаніемъ, умомъ, тѣломъ и его чле¬ 
нами, 8иі, владѣющій собою: с. тепііз 
или тепііз зиае, въ полномъ сознаніи, 
въ своемъ (здравомъ) умѣ: сотроіез зиі 
іасеге, привести въ себя: пѳ тепііз 

^иійет сотроз, совершенно потерявшій 
память.—Ъ) умственнымъ и нравствен¬ 
нымъ благомъ или (рѣдко) зломъ, гаііопіз 
еі сопзіііі с., обладающій умомъ и спо¬ 
собностью мышленія: ѵоіі, тотъ, чье же¬ 
ланіе исполнилось, или получившій же¬ 
лаемое. — аЬзоІ., пшііііийо сошроіиш 
(причастныхъ). — с) внѣшними благами 
обладающій, пользующійся, имѣющій, 
раігіае: Ъщиз игЬіз. 

сошрбзШ, айѵ. складно, искусно. 
сотрбзШо,бпіз,?. составленіе, I) вооб., 

борющихся паръ, §1айіаіогиш сошрозі- 
ііопез, списки гладіаторовъ.—II) въ част.: 
1) составленіе, ип^иепіогиш. — 2) пре¬ 
кращеніе спора, несогласія; примиреніе, 
заключеніе договора, йѳ сошрозіііопѳ 
адеге, ^иі. 

сошрбзіібг, бгіз, ш. составитель, оре- 
шш (*[•). 

сотрбзііпз, а, пт, I) хорошо располо¬ 
женный^ стройный, правильный, а^шеп, 
ри^па. — пер. о рѣчи, ѵегЬа, огаііо. — 
объ ораторѣ = искусный (нрот. іпсопйі- 
іиз). — II) хорошо сложенный, а) соб., 
имѣющій хорошую Форму, видъ, Ііііе- 
гиіае сошрозіііззішае, въ высшей степени 
красивый почеркъ. — Ь) пер.: а) приве¬ 
денный въ порядокъ, хорошо устроен¬ 
ный, благоустроенный, гез риЫіса; отс. 
зиЬзі. сошрозііа (п. ріиг.), государствен¬ 
ное благоустройство (прот. іигЬашепіа).— 
р) приготовленный, приспособленный, 
способный, аЬзоІ. или съ ай, іп аідй. 

сошроібг, бгіз, ш. собутыльникъ, то¬ 
варищъ по кутежамъ. 

сошргапвбг, бгіз, ш. вмѣстѣ кушаю¬ 
щій, вмѣстѣ пирующій, застольникъ. 

* сошргёсаііо, бпіз, і. моленіе, мольба, 
Ъаес зоііешпіз йеогиш. 

сошргёсог, аіиз зит, агі, молить, 
умолять. 

сотргёѣепйо (сотргепйо), ргёЬепйі 
(ргепйі), ргёѣепзит (ргепзиш), ёге, 
схватывать, I) схватывать вмѣстѣ = 
соединять, паѵез. — П) обхватывать, об- 
пммать, А) соб.: 1) занимать, XXXII 
зіайіа. — 2) охватывать, схватывать, 
a) вооб.: гоѣога (і*): *іштез. — разз., 
сотргеЬепйі йатта, і§пі и въ связи одно 
сотргеЬепйі.— о горючихъ вещ., і^пет, 
воспламеняться: йапипа сотргеЬепза, 
когда огонь охватилъ. — о лунѣ, пі^гшп 
оЬзсиго сошргеЬепйіззе аёга согпи(і').— 
b) въ качествѣ просителя схватить чью-л. 
руку, иігипцие. — с) вражд. схватить, 
а) человѣка, схватить, поймать, аіят 
іп йі^а. — Р) животное и неодуш., за¬ 
хватить, гейаз е^иоз^ие: паѵез йиаз. — 
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у) мѣсто захватить, занять, аііоз соі- 
Іез. — 6) преступленіе открывать, аДиІ- 
Іегіпт а1с]'з: гез іпДісіо а1с]‘з сотргеЬеп- 
Дііиг.— В) пер.: 1) обнимать, а) любовью, 
дружбою 2с окружать, тиііоз ашісіііа, 
имѣть много друзей: фіоД ошціЬиз оШ- 
сііз рег зе, рег раігет Іоіат Аііпаіет 
ргаеіесіигат сотргеЪепДегіІ, что всѣ воз¬ 
можныя услуги, оказанныя имъ, отцомъ, 
простирались на всю А. префектуру.— 
Ъ) включать, заключать въ извѣстную 
формулу, понятіе, іп Ьапс іогтиіат отпіа 
ІиДісіа еіс. — с) съ ѵегѣіз или (поэт.) 
Дісііз или безъ нихъ, выражать, изла¬ 
гать, описывать. — тк. пшпего, выра- 
зить числомъ, сосчитать (*)*). — 2) чув¬ 
ствомъ или умомъ понять, постичь, зеп- 
зіЪиз: шетогіа, запомнить.—особ, апішо 
(и безъ него), со^ііаііопе, постичь умомъ 
и пр. = постичь, понять. 

сотргёЬепзХо, опіз, схватываніе, 
зопіішп, арестованіе. 

сотргепДо см. сотргеЬепДо. 
сотргеззйз, и, т. сжиманіе, особ, 

обниманіе, объятіе. 
сошргішо, ргеззі, ргеззпт, ёге, сжи¬ 

мать, I) соб.: а) вооб: Іаѣга: сіі^ііоз 
(прот. Ді{т. ехІепДеге): ташіз (отс. сот- 
ргеззіз шапіЪиз зеДеге =* сидѣть сложа 
руки). — Ъ) придавливая сжимать, сда¬ 
вливать, придавливать, Ііп^иат іогсіре 
(І*). — отс. растдѣвать, аідт ѵі.— с) су¬ 
живая сжимать, смыкать, дѣлать плот¬ 
нѣе, огДіпез (прот. огД. ехріісаге); огДі- 
піЬиз ѵегзиз, писать часто (і*). — П) пер., 
а) удерживать, задерживать, а) удержи¬ 
вать — не продавать, не выдавать, ігп- 
тепіит: аппопаш. — р) держать про 
себя = не говорить, скрывать, утаивать, 
'іатат аіф геі: оДішп. — Ь) задержи¬ 
вать, останавливать, а) во внѣшнемъ 
движеніи, дгеззшп, остановиться (•)*): 
Рошреіапоз, положить предѣлъ дальнѣй¬ 
шему движенію. — р) дальнѣйшее дви¬ 
женіе чего-н. останавливать, подавлять, 
обуздывать, іитиіішп, зеДШопет. — тк. 
кого-н. въ его предпріятіяхъ, страсти, 
сошр. ас зеДагѳ ехазрегаіоз Ьіртез. 

сотргбЪо, аѵі, а(пт, аге, 1) вполнѣ 
одобрять, а^Д: а^Д аЦа те пли съ асе. 
с. іпі*. — П) доказывать вѣрность, досто¬ 
вѣрность, дѣльность чего, свошгь одо¬ 
бреніемъ, согласіемъ, свидѣтельствомъ 
удостовѣрять, подтверждать, аІдД (па- 
Іига сотргоѣаѵіі сопзіііиш, оправдала), 
тк. аІдД аЦа гѳ. 

соргбшіззпт, і, п. взаимное обѣща¬ 
ніе, уговоръ. 

* сотргбтіііо, тізі, тіззот, ёге, 

взаимно обѣщаться подчиниться приго¬ 
вору посредника (агЪііег). 

сотріоз, а, от, РАДі. изящный, кра¬ 
сивый, о рѣчи. 

сотрйіо, аѵі, аіпт, аге, сосчитывать, 
разсчитывать. 
сошіё, сотіиз, см. сотріе, сотріпз. 
сбпатёп, тіпіз, п. I) усиліе, напря¬ 

женіе, попытка (і*). — П) сопсг., под¬ 
пора. 

сопаіиш, і, п. усиліе = предпріятіе, 
покушеніе (об. ріиг.). 

сОпаійз, из, т. I) попытка, покуше¬ 
ніе, гезізІепДі (къ сопротивленію): со- 
паіиіп сареге, пытаться. — П) прегн.: 
1) напряженіе, усиліе. — 2) влеченіе, 
стремленіе, сопаіит ЬаЪегѳ аД еіс. 

сопсаіёіасіо (сопсаИасіо), Іесі, і’асіпт, 
ёге, согрѣвать, нагрѣвать. 

* сопсаѵо, аѵі, аіпт, аге, дѣлать во¬ 
гнутымъ; отс. сгибать (I). 

сопсаѵиз, а, пт, вогнутый, впалый, 
изогнутый, волнующаяся (|). 
сопсёДо, сеззі, сеззшп, ёге, отступать, 

уходить, удаляться, I) соб., аЪзоІ., или 
съ аЪ, или съ ех с. аЫ., или съ охнемъ 
аЫ., или съ аДѵ. (напр. Ьис), съ аД или 
іп с. асе. или съ однимъ асе. Іосі (напр. 
Дошит, гиз, Аг^оз ЬаѣііаЩт (на жи¬ 
тельство). — о неодуш. ігаѳ сопсеззегѳ 
Дейт, прошелъ Ж: ірзае гигзиз сопсе- 
Дііѳ зііѵаѳі прощайте лѣса! (і*): ѵііа рег 
аигаз таезіа сопсеззіі аД тапез (і*). — 
въ част.: удаляться съ мѣста, покидать, 
оставлять, съ аЫ. (откуда?), ееіега 11а- 
Ііа: а^го Роепіз (Да!.): ѵііа сопс. (тк. 
одно сопс.), умирать. — П) пер.: А) съ 
аДѵ. или съ іп. с. асе. — переходить 
куда-н., а) въ извѣстное положеніе гс, 
іп ДеДШопет, сдаться. — Ъ) на чью-н. 
сторону, іп аіф зепіепііат, присоеди¬ 
ниться къ чьему-н. мнѣнію, принять чье 
мнѣніе. — с) къ кому, доставаться кому, 
чему, попадать подъ что, іп аіф Діііо- 
пѳш, подчиниться чьей власти: іп аіф 
Іиз Дісіопетдие. — Д) во что, іп допіет 
потепдие ітрегапііит, слиться въ одинъ 
народъ и получить названіе своихъ по¬ 
велителей. — В) уступать, 1) іпіг.: а) 
подчиняясь, об. съ Даі. (кому?), а) усту¬ 
пать превосходству силы, покоряться, 
подчиняться, аІсі: паіигаѳ или іаіо, уме¬ 
реть естественною смертью: аіеі Де ѵіс- 
Іогіа, уступать побѣду. — р) кому или 
чему уступать, соглашаться съ кѣмъ, 
на что, аіеі: аісіз розіиіаііопі. — у) от¬ 
давать первенство (преимущество), быть 
ниже, аіеі: аеіаіі, уважить старшаго 
по возрасту: ѵіх аіеі Дѳ іатіііагііаіе. — 
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ѣ) отказываясь, оставляя, а) посту¬ 
паться, отказываться отъ чего-н., раиіи- 
Ішп (іе іиге зио. — р) быть сшісходи- 
тельнымъ къ кому, извинять, прощать, 
аісі: рессаііз: ѵіііо (у). — 2) 1г.: а) пре¬ 
доставляя, соглашаясь, «) вооб. усту¬ 
пать, предоставлять, дозволять, согла¬ 
шаться (прот. пе§аге, бепе&аге), аісі 
зесіез зиаз, аісі ѵііат: оррійит тіИШшз 
аб Шгіріепбит: аЦй Біапаѳ іп ігаз (для 
удовлетворенія гнѣва •(•). — со слѣд. іпГ. 
(напр. Ігапзіге іп Азіат), съ иі, или пе, 
или диі с. сохц. — поэт., іаііз пипщиат 
сопсезза тоѵегі Сатегіпа, которую за¬ 
прещено было судьбою когда-либо тро¬ 
гать. — Рагі. зиЬз!., сопсезза (п. ріиг.), 
дозволенное. — р) утвержденіе допу¬ 
скать, соглашаться, ізіис (ізіос); или со 
слѣд. асе. с. іп!., или съ соп). — Ь) от. 
называясь, ос) отказываться, жертвовать, 
ЗісіИат: аісі (въ угоду кому) аи^игаіиз 
реііііопет.— ото. аЦт аісі, освободить, 
помиловать ради кого. — Р) изъ снисхо¬ 
жденія прощать, рессаіа ІіЪегйт тізегі- 
согШае рагепіит (изъ состраданія къ 
родителямъ). 

сопсёІёЪго, вѵі, аіпш, аге, дѣлать въ 
высшей степени оживленнымъ, оживлять, 
а) частымъ посѣщеніемъ, празднованіемъ 
оживлять, праздновать, торжественно 
справлять, зресіасиішп, Нт из. — Ь) въ 
рѣчи и сочиненіи разглашать, ос) вооб., 
распространять, гшпогеш. — р) просла¬ 
влять, ѵісіогіаш е^з сііеі. 

сопсёпаііо, бпіз, И вечеринка, 
сопсепііо, бпіз, Г. = сопсепіиз 1. 
сопсепійз, йз, т. I) стройное пѣніе, 

гариопическая музыка, гармонія, аѵішп: 
іиЬагит ас согпиит. — II) пер., гармо¬ 
нія, согласіе, единодушіе. 

сопсегро, сегрзі, сегріит, ёге, пзщм- 
пывать, разрывать, НЬгит. 

сопсегіаііо, бпіз, і. состязаніе, споръ, 
сопссгіо, аѵі, аіпш, аге, ревностно 

состязаться, бороться, I) вооб.: ргоеііо, 
сражаться. — II) въ част.: вести споръ, 
спорить, сшп аЦо (Іе ге. 

сопсевзіо, бпіз, Г. 1) уступка, дозво¬ 
леніе, согласіе (тк. въ ріиг.), аЬзоІ. или 
съ §еп. зиЪі. или оЬ,). — II) въ част., 
помилованіе. 

сопсеззйз, йз, ш. дозволеніе, со¬ 
гласіе. 

сопсЬа, ае, И 1) раковина.— въ част., 
а) жемчужная раковина,и (поэт*) шеіоп., 
жемчужина. — Ъ) пурпуровая улитка 
(І). — II) пер., раковина; отс. а) рогъ 
Мизена (*(*). — Ь) скляночка, баночка 
ідя мази (■(•); солонка (і*). 

* сопсѣёиз, а, иш, принадлежащій ра¬ 
ковинѣ, Ьаса, жемчужина. 

сопсЬуІШив, а, иш, пурпуроваго 
цвѣта. 

сопсЬуИпт, Іі, п. 1) черепокожное, 
раковидпое животное вооб.—И)въ част.: 
1) устрица.—2) родъ пурпуровой улит¬ 
ки. — шеіоп., пурпуровая краска, пур¬ 
пуръ. 

1. сопсІйо,сІйі,сІзит, ёге, I) изрубать, 
изрѣзывать въ куски, разрубать, 1) соб.: 
паѵез.—въ част. = избить, аЦт ѵіг^із, 
высѣчь розгами. — 2)%пер.: Шпега ре- 
безігіа аезіиагііз сопсіза, перерѣзан¬ 
ные. — II) изрубить = разбить па го¬ 
лову, 1) соб.: едиііез позігоз. — 2) пер., 
побивать, уничтожать (словами или дѣй¬ 
ствіемъ), сокрушать, аисіогііаіет: ееіегі 
сопсісіипіиг, прочихъ побиваютъ (осу¬ 
ждаютъ). 

2. сопсійо, сШ, ёге, обрушаться, ру¬ 
шиться, падать, I) соб.: а) о вещ. суб., 
сопсібіі рагз е]из іиггіз: сопсійіі Йапшіа 
(и въ картинѣ, іаізит егітеп... зіаііт 
сопсііііЪ еі ехзііп^иііиг, падаетъ и пре¬ 
вращается въ ничто): о вѣтрѣ = ути¬ 
хать, сопсійипі ѵепіі (|). — Ь) обь одуш.: 
а) вооб.: зиЬ опеге: апіе агаз (о жертв, 
животныхъ 1*). — о сражающихся, ііа ри- 
§папз сопсібіі. — р) отъ худощавости, 
спадать съ тѣла, худѣть, сопсісИтиз 
тасіе (*{•). — II) пер.: а) о неодуш.: а) 
вооб. о состояніи всякаго рода, прихо¬ 
дить въ упадокъ, терять устойчивость, 
цѣну, значеніе, вліяніе, ослабѣвать, исче¬ 
зать, гез риЫіса сопсійіі ипіиз йізсеззи.— 
Р) объ умств. и душ. состояніи, тепз 
сопсібіі. — Ь) объ одуш.: а) отъ силы, 
особ, въ полит, жизни, пасть, потерпѣть 
пораженіе, быть побѣжденнымъ, .поги¬ 
бать, рег зе: іп орііта саиза. — особ, 
предъ судомъ, тахіте ипо егітіпе, чио<1 
еіс. — р) нравст. падать = терять устой¬ 
чивость, самообладаніе, с. апіто (апі- 
тіз), упасть духомъ, пріуныть: тк. апіто 
ас зре, потерять мужество и надежду: 
сопс. тепіе, лишиться памяти. 

сопсіёо, сіуі, сііпш, ёге, и сопсіо, 
іті, Ниш, іге, приводить въ движеніе, 
I) откуда-н., 1) вооб.: а) неодуш. и жи¬ 
вотныхъ, приводить въ быстрое движе¬ 
ніе, сопсііа паѵіз (|): сопсііа йшпіпа 
(•(•). — Ь) людей созывать, собирать, 
ехегсііит ех Іоіа іпзиіа.—2) приводить 
въ безпокойное состояніе, а) неодуш., 
волиовать, потрясать, сопсііа Ггеіа (*)*): 
шигаіі сопсііа Іогтепіо заха, бросаемые 
(І). — ѣ) людей, л) полит, подстрекать, 
возмущать, побуждать къ возстанію. 
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Еігигіат іп агта: Ъошіпез асі агта. — 
Р) душев. возбуждать, нодстрекать, под¬ 
задоривать, раздражать, іштапі сопсі- 
іиз іга (|). — II) извѣстное состояніе зс 
возбуждать, вызывать что-н., Ъеііит іп 
Ъіз ргоѵіпсііз. 

сопсШаЬйІит, і, п. сборное мѣсто, 
сборище, особ, рыночная площадь, су¬ 
дебное мѣсто. 

сопсіііаііо, опіз, I. пріобрѣтеніе, сіш- 
сваніе, згаііаѳ. 

сопсІІШбг, бгіз, ш. впновиивъ, по- 
среднивъ. 

* сопсШаігІсйІа, ае* {. посредница. 
сопсШаігіх, ігіеіз, і, посредница. 
сопсіііаінз, а, нт, РАб^. сблизившійся, 

а) милый, пріятпый, аіеі.—Ъ) евлонныіі, 
предапныіі, асі ак|б. 
сопсіііо, аѵі, аіиш, агс, собирать, I) 

соединяя = по склонности, влеченію со¬ 
единять = сводить, сближать, сдружать, 
располагать къ себѣ или къ кому-н., апі- 
тоз Ьотіпит: а^т зіЬі или аісі.—Гегаз 
іпіег поз. — въ част., предлагать, реко¬ 
мендовать, присовѣтывать^ а) для удо¬ 
влетворенія ИНСТИНКТИВНОЙ склонности, 
еаз гез Ьошіпі (о природѣ). — Ь) словами 
біеііз агіез зиаз (і*). — И) добывая, при¬ 
готовляя: і) доставлять, доставать, Н8 
ігіеіез: ресипіаз, пріобрѣтать.—въ част., 
доставлять дѣвушку въ жены, сосватать 
кого, аідат. — 2) устроивать, пригото¬ 
влять, расеш: пирііаз: аісі ашіеіііаш 
сшп аЦо: расеш іпіег сіѵез.— 3) прі¬ 
обрѣтать., снискивать, зіЬі ѵоіипіаіеш 
аіф: зіѣі ашогеш аЪ отпіЬиз. — о 
неодуш., зиі сицие шогез ріегитдие соп- 
сіііапі Іогіипаш, всякъ своего счастія 
ковачъ. 

сопсШнт, 1і, п. I) соединеніе, « вязь, 
Ьос тігіі сопсііішп іесит тапеЬіІ, это 
будетъ постоянно соединять меня съ то¬ 
бою (і*). — И) встрѣча, 1) = свиданіе, 
диоб еагит (Сатепагит) іЪі сопсіііа сит 
соп}иде зиа Е^егіа еззепі.— 2) теіоп., 
собраніе, беогит. — особ, въ полит. 

смыслѣ, собраніе представителей народа, 
депутатовъ; отс. совѣтъ, въ Римѣ—на¬ 
родное собраніе; отс. сопс. рориіі, цен- 
туріатскія комиціи : рІеЬіз, трибутскія ко- 
мипіи. 

сопсіппё, абѵ. стройно, правильно, 
изящно. 

сопсішшз, а, ит, надлежащимъ обра¬ 
зомъ составленный, I) — благодаря со¬ 
размѣрности и гармоніи правящійся, по 
правиламъ искусства сдѣлаиный, пра¬ 
вильный, стройный, изящный, краси¬ 
вый.— о рѣчи и пер. объ ораторѣ, пра¬ 

вильный, стройный, округленный, гар¬ 
моническій,и въ этомъ смыслѣ красивый, 
пріятный, іп Ъгеѵііаіѳ гезропсіешіі, отвѣ¬ 
чающій коротко и складно. — П) зиЪр, 
с. аісі, о лицахъ, угодливый, услужли¬ 
вый (|). 

сопсіпо, сіпйі, сспіпга, еге, I) іпіг. 
виѣстѣ, стройно, гармонично пѣть или 
играть, 1) соб.: а) о птицахъ, сопсіпіі 
аІЬиз оіог (і*). — Ъ) о музык. инструм., 
вмѣстѣ звучать, раздаваться, сопсітіпі 
іиЪае: сопсіпипі зі^па, даютъ сигналъ 
къ нападенію.— 2) пер., быть соглас¬ 
нымъ, сопсіпепіѳз соііедае. — согласо¬ 
ваться, гармонировать, сит аідо, іпіег 
зѳ.—II) іг. вмѣстѣ, стройно, гармонично 
пѣть что-н., Ьаес дшіт сопсіпипіиг. — 
отс. а) о поэтѣ, воспѣвать, Саезагет 
(*(*). — Ь) о вѣщей птицѣ, вѣщать, воз- 
ьѣщать, Ігізііа отіпа аісі (*{-). 

1. сопсіо, Іге, см. сопсіео. 
2. СОПСІО, опіз, ?. см. сопііо. 
сопсіоп..., см. сопііоп.** 
сопсІрІо, сёрі, серіиш, бге, собирать, 

захватывать, брать, I) вооб.: 1) вооб.: 
а) соб.: тшіит ідпет ігиіііз Іеггеіз: 
аигаз (і*). — 2) пер., слова облекать въ 
извѣстную Формулу, составлять Фор¬ 
мулу чего, составлять что по извѣстной 
формулѣ, а) вооб.: ѵегЪа: ^иззигапбшп: 
сопсерііз ѵегЬіз іигагѳ (реіегаге), дать 
формальную (торжественную) присягу 
(учинить ложную клятву). — отс. прегн.: 
а) торжественно произносить (самому 
по себѣ или за кѣмъ-н.), ргѳсез- 
(1*)* — Р) формально заключать, возвѣ¬ 
щать, объявлять, назначать, Гоебиз (•(*): 
Ьаііпаз (Іегіаз): аизріеіа. - Ь) итогъ опре¬ 
дѣлять, подводить, зшшпаз (павшихъ).— 
II) въ част., принимать къ себѣ, вбирать 
въ себя, I) соб.: а) жидкость = вбирать 
въ себя, всасывать, адиаз, Іасгітаз(у).— 
ѣ) огонь, с. ідпет, загорѣться (о строе¬ 
ніяхъ); или накалиться (объ извести *)•); 
или (карт.) воспылать любовью (і*). — 
с) воздухъ вбирать въ себя, наполняться, 
аёга (о рожкѣ •}*).— б) въ организмъ 
принимать, а) вооб.: сопсеріа ргаесог- 
бііз тогз. — р) зачать = становиться 
беременной (отъ к), аЬзоІ. или аідт: 
аідт ех, или (рѣдко) бе, или аЬ аідо; 
тк. аідт ріиѵіо аиго (^): сопсеріиз аіда 
гѳ.— отс. сопсірѳ! выиди замужъ! (і*).— 
е) физич. свойство или качество прини¬ 
мать, пріобрѣтать, аііаз аііаздие ѵігез 
(о рѣкахъ и озерахъ *)•).— 2). пер. вос¬ 
принимать, "а) нравств. зло навлекать 
на себя, бебесиз, опозорить себя: ѵісіа, 
опорочить себя: тасиіат ех раіегпо зап- 
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^иіпе, запятнать себя. — Ь) что-н. до¬ 
стойное наказанія навлекать на себя, 
совершать, Іапіит зсеіиз: зсеіиз іп аЦт: 
Йа^іііит сит аЦо.— с) (съ апіто, тепіо 
и т. п. или безъ нихъ) дать чему-н. въ 
себѣ возникнуть, зародиться, дать до¬ 
ступъ къ себѣ, питать, лелѣять, чув¬ 
ствовать, ігат іпііто апіто еі согйе: 
зрет, возымѣть надежду: осіішп іп аЦт, 
возненавидѣть кого: іигіаз сопсіреге, 
прійти въ ярость, взбѣситься. — отс. съ 
(или поэт, безъ) зрѳ или тепіе, надѣяться, 
замышлять, стремиться къ чему, домо¬ 
гаться, Ьос зре: аеІЬега тепіе (*(■): ІЬа- 
Іатоз аііепі огЬіз (*(-). — (і) представлять 
себѣ, воображать, об. съ апіто (апітіз) 
или тепіе, съ асе. или съ асе. с. іпй— 
отс. тк. предчувствовать, подозрѣвать, 
тепіе пеіаз (і*): Іапіоз тепіе ііігогез 
(І*). — е) понять, постичь, а^й апіто 
ас. тепіе. 

сопсМаНо, бпІ9, Г. 1) быстрое движе¬ 
ніе, гетогит, частые удары веслами.— 
II) пер.: а) раздраженіе толпы, возму¬ 
щеніе (тк. въ р1ш\). — Ь) с. апіті или 
тепііз, душевное движеніе, волненіе. 

сопсііаібг, бгІ9, т. I) возмутитель, 
поджигатель, ІаЬегпагіогит. — II) воз¬ 
будитель = виновникъ, зесііііопіз. 

сопсМаіпз, а, пш, РА<у. I) приведен¬ 
ный въ быстрое движеніе, быстрый, 
скорый (прот. Іагсіиз); отс. ѳ^ио сопсі- 
іаіо ѵеЬі а<1 аЦт, поскакать къ кому: 
сопсііаііззітоз е^ио8 іттіііеге, бро¬ 
саться вскачь. — II) возбужденный, го¬ 
рячій, сильный (прот. гетіззиз, Іепіз, 
тіііз). 

сопсііо, аѵі, аіот, аге, I) приводишь 
въ ешьте движеніе, 1) приводить въ 
быстрое движеніе, быстро двигать, быстро 
гнать, быстро метать, а) физич., а) не¬ 
одуш. : паѵет гетіз: Іеіит ех іпзіеіііз, 
быстро бросать (у); но ^ио (ргосигзи) 
ріигітит сопсііапіиг Іеіа, получаютъ 
весьма сильный размахъ. — р) одуш., 
е^иит (саІсагіЬиз), пришпорить коня: 
е^иит сопіга или іп аЦт: зе аііз іп 
Теисгоз, взвиться на крыльяхъ къ т.: 
зе іп Ьозіет, ударить на непріятеля: 
зе іп іи^ат, броситься въ бѣгство: та^по 
сигзи сопсііаіі, во время атаки. — особ, 
къ сраженію, созывать, собирать, таі- 
огет тиіііішііпет агтаіогит: зегѵоз ех 
отпіЬиз ѵісіз.— Ь) воздѣйствуя на волю 
или склонность, побуждать, возбуждать, 
подстрекать, сопсііагі аіф сойогіаііопе 
асі аЦй.—поэт, со слѣд. іпГ.— 2) приво¬ 
дить въ волнообразное движеніе, приво¬ 
дить въ волненіе, волновать, а) физич., 

еѵегзаз адиаз (о вѣтрѣ -)-).—- Ь) полит, 
возбуждать, возмущать, аЦт: аЦт 
айѵегзиз аЦт или асі аЦй. — с) душев. 
приводить въ волненіе, волновать, воз¬ 
буждать (прот. тііі^аге), апітит (апі- 
тоз): Ьіз іпіег зе ѵосіЬиз сопсііаіі.— 
об. въ гнѣвъ, ярость приводить == раз¬ 
дражать (прот. Йесіеге, Іепіге, ріасаге, 
тііі^аге), аЦт. — II) возбуждая вызы¬ 
вать что н., возбуждать, производить, 
гізит. — тк. Іитиііит (прот. зесіаге): 
ри^па аігох сопсііаіиг, начинается. 

сопсіібг, бгІ9, т. I) возмутитель, под¬ 
жигатель, ѵиі^і. — II) возбудитель = ви¬ 
новникъ, ЪеШ. 

сопсіппсйіа, ае, Г. см. сопііппспіа. 
сопсіатаііо, Опіз, 1. общій крикъ (ра¬ 

достный крикъ или вопль). 
сопсіашо, аѵі, аіиш, аге, I) громко 

кричать, восклицать, громко объявлять, 
с. асі агта, сзывать къ оружію.—съ асе., 
Ііаііат! кричать: Италія I (1): ѵаза, да¬ 
вать сигналъ въ упаковкѣ, къ выступле¬ 
нію ; тк. сопсіатагі ^ззіі. — со слѣд. иі 
с. соп]. или съ однимъ соп]. — съ асе. с. 
іпй: со слѣд. кос. вопр., сопсіатаѵіі, диісі 
асі зе ѵепігепі. — Такъ особ.: а) о радост¬ 
номъ крикѣ, сопсіатаі отпіз тиіііішіо.— 
съ асе. = громко кричать, ѵісіогіат (по¬ 
бѣда!): Іаеіит раеапа, затянуть побѣд¬ 
ную пѣснь (*(-). — или среди крива одо¬ 
брять, ісі. — о военномъ крикѣ, сіаіо 
зі§по, иі ипіѵегзі сопсіатагепі.—о воплѣ, 
сопсіатаі ѵіг раіе^ие.— со слѣд. пря¬ 
мою рѣчью, Ьеі тіЬі! сопсіатаі (*)•). — 
съ асе , с. аЦт, оплакивать умершаго, 
оплакивать потерю кого-н.—П) созывать, 
а^гезіез (у). 

сопсіаѵс, І9, п. комната, 
сопсішіо, сійзі, с1й8цш, ёге, заклю¬ 

чать = запирать,посадить куда-н., I) соб.: 
а) одуш. и неодуш. въ пространство: 
та&пат Ьотіпит тиіііішііпет. —Ь) мѣст¬ 
ность запирать, замыкать, Іосит зиіео, 
окружить мѣсто бороздою (*(*): сопсіи- 
зит таге, внутреннее (т.-е. Средизем¬ 
ное море). — П) пер.: 1) включать, 
заключать въ узкія границы, ипо ѵоіи- 
тіпе ѵііат ехееііепііит ѵігогит сот- 
ріигіит. — 2) заключать, а) вооб., 
оканчивать, иі еа ірза сопсіисіатиз 
аіщиапйо. — Ь) ритмически замыкать, 
округлять, ѵегзит (|). 

сопсійэіо, бпІ9, 1. заключеніе, запи¬ 
раніе, I) соб., блокада, осада. — II) пер., 
заключеніе, выводъ. 

сопсоепаііо, см. сопсепаііо. 
сопсбібг, бгіѳ, одноцвѣтный, одного 

цвѣта, аЬзоІ. или съ баі. 
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сопели о, сохі, сосіат, ёге, надлежа¬ 
щимъ образомъ варить, особ, въ же¬ 
лудкѣ = переваривать, сіѣшп. — лер., 
переваривать, а) = добродушно псре- 
посить, сносить, а^ш зепаіогет (въ 
качествѣ с.) поп с. — Ъ) зрѣло обдумы¬ 
вать, сіапйезііпа сопзіііа. 

сопсогйіа, ае, і. единодушіе, согласіе 
(прот. йізсогйіа, гери^папііа).—теіоп., 
Геііх сопсогйіа, сердечный другъ (*)*). 

сопсогйііёг, айѵ. единодушно, со¬ 
гласно* 

еопсогйо, аѵі, аіит, аге, согласо¬ 
ваться, гармонировать, аѣзоі. или (поэт.) 
аіеі геі. 

сопсогз, согйіз, единодушный, соглас¬ 
ный (соб. и пер., прот. йізсогз); отс. 
сопсогйі зопо, единогласно (і). 

* сопсгёЬгевсо, Ъгйі, ёге, съ чѣмъ-п. 

усиливаться, сит еиго. 
сопсгёйо, сгёйійі, сгёйМит, ёгс, ввѣ¬ 

рять, аісі акрі. 
сопегёшо, аѵі, аішп, аге, совсршеппо 

сожигать, сожигать до тла, отпіа Іес- 
1а: еоз ѵіѵоз і&пі. 

сопсгёро,сгёрйі,сгёрІ1пт, аге, I) іпіг., 
шумѣть, скрипѣть, трещать, звучать, 
йі^іііз, щелкать: дІайііз ай зсиіа (уда¬ 
ряя мечами о щиты): сопсгериеге агта, 
раздался лязгъ оружія. — II) 1г., ударять, 
стучать во что, аега (|). 

сопсгезсо, сгсѵі, сгёіиш, ёге, сра¬ 
статься, 1) сгущаться, ссѣдаться, свер¬ 
тываться, твердѣть, адиа піѵе ргиіпадие 
сопсгезсіі: гі^ійа сопсгезсеге гозіго (въ 
твердый клювъ) ога (і*). —рагі., сопсге- 
Іит Іас; сопсгеіа заприте ЬагЬа, слип¬ 
шаяся отъ крови (*)*).—пер., сопсгеіиз 
йоіог, отчаяпная скорбь (не облегчаемая 
слезами *)*).—И) прегн., сгущаясь обра¬ 
зовывайся, риігез сопсгезсеге Іііпдоз (у): 
сопсгеіит еззе ріигіЬиз паіигіз, состо¬ 

ять изъ 2с. — пер., сопсгеіа ІаЬез, при¬ 
ставшая порча (у). — зиѣзі., шиііа соп¬ 
сгеіа (п. ріиг.), мііогіо наросты = 
многіе пороки (і*). 

сопсйШйз, йз, ш. сожитіе, соитіе* 
сопсйЪіпз, а, иш, относящійся ко сну, 

сопсиЬіа посіе, во время перваго, крѣп¬ 
каго сна = въ глубокую ночь. 

сопсиісо, аѵі, аіпш, аге, I) вражд. 
истаптывать, растаптывать. — II) попи¬ 
рать ногами = презирать. 

сопсшпЬо, сйЬйі, сйШшп, ёге, ло¬ 

житься вмѣстѣ съ кѣмъ, прилечь къ кому, 
съ сит с. аЫ. или (поэт.) съ йаі. 
сопсйрізсо, ріѵі или ріі, рііит, ёге 

сильно, страстно желать, домогаться 
(прот. зрегпеге, гезриеге, аЪпиеге, соп- 

Іетпеге, регіітезсеге, йейі^пагі), аЬзоі. 
съ асе. или съ іпі. 

сопсигго, сиггі (рѣдко сйсиггі), сиг- 
вит, ёге, сбѣгаться, 1) со всѣхъ сторонъ 
сбѣгаться, поспѣшно сходиться, тк. при¬ 
бѣгать, искать убѣжища гдѣ-н. или у 
кого-н. (въ разе, ітрегз., сопсиггііиг, 
сопсигзит езі и т. п.), аѣзо1.,съ ех, йе 
с. аЫ.. съ ай с. асе. или съ однимъ асе. 
Іосі (тк. йотит). — II) съ двухъ и боль¬ 
шаго числа сторонъ I) сходиться, встрѣ¬ 
чаться, а) о неодуш. сопсг.: ѵегЬа аз- 
реге сопсиггипі, при взаимной встрѣчѣ 
рѣжутъ ухо. — Ь) объ аѣзіг., случаться 
въ одно и то же время, совпадать. — 
2) прегн., а) сталкиваться, аЬзоі. или 
іпіег зе.—Ъ) вражд. сталкиваться, схо¬ 
диться для сраженія или въ сраженіи, 
вступать въ сраженіе, тк. только съ по¬ 
нятіемъ о нападеніи = нападать, нале¬ 
тать, атаковать (въ разз. ітрегз., соп¬ 
сиггііиг, сопсигзит езі), аЬзоі., съ сит 
а^о, (поэт.) съ йаі., іпіег зе или айѵег- 
зиз, іп акрп. 

сопсигзаііо, опіз, 1. бѣганіе взадъ п 
впередъ, ѣзда, «) вооб. (тк. въ ріиг.), 
риегогит посіигпа. — (!) разъѣзды, по¬ 
ѣздка, с. ге^із а Бетеігіайе Ьатіат іп 
сопсіііит Аеіоіогит: с. йесетѵігаііз, 
депемвпровъ по провинціямъ.—у) стычка, 
перестрѣлка легковооруясенньцъ войскъ. 

сопсигзаібг, огіз, ш. застрѣльщикъ. 
Фланкеръ, Ьозііз, привыкшій къ одной 
только перестрѣлкѣ, рейез, пріученный 
только къ перестрѣлкѣ. 

сопспгзо, аѵі, аіит, аге, бѣгать, 
ѣздить, носиться туда и сюда, взадъ п 
впередъ-, I) іпіг.: «) вооб., аЬзоі. или 
Іоіо Іого: сігсит ІаЬегпаз: рег ѵіат. — 
(!) перестрѣливаться, іп ргоеііо.—-у) по¬ 
всюду ѣздить, разъѣзжать, аЬзоі. или 
сит аЦо.—II) 1г., обѣгать, объѣзжать, 
отпез іеге йотоз. 

сопсигвйз, йв,т.І) стеченіе, Іютіпит 
іп Гогит; вооб. бѣготня.—II) столкно¬ 
веніе, 1) случайное, соеіі (о громѣ і): 
паѵіит. — 2) умышленное, враждебное, 
стычка, нападеніе, атака. 

сопсйііо, сиззі, сиввшп, ёге, потря¬ 
сать, трясти, 1) вооб.: а) соб : сариі 
(•[): агта тапи, съ размаху метать, 
швырять (•[). — Ъ) пер., с. зе, разсма¬ 
тривать, посмотрѣть на себя (*|*).—2) во 
всѣхъ частяхъ потрясать, сотрясать, 
a) соб.: Іегга іп^епіі сопсиззатоіиезі.— 
b) пер.: а) могущество ас потрясать,раз¬ 
страивать, орез Ьасейаетопіогит.— 
/9) душевно потрясать = тревожить, 
пугать, поражать, аіфп. — у) встря- 
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хпвать, расшевеливать, побуждать, 
едпоз (*(*): іесппбшп ресіиз, употреблять 
въ дѣло свою плодовитую изобрѣтатель¬ 
ность (*)•). 

сопбетпо, аѵі, аішп, аге, I) о судьѣ, 
осуждать, 1) соб. (пр.от. аЪзоІѵеге, 1і- 
Ьегаге), аЦт зіЪі, осуждать въ своихъ 
видахъ (=присудить кого къ уплатѣ себѣ 
пени). — съ деп. преступленія, іпіигі- 
агшп. — съ деп. наказанія, саріііз (на 
смертную казнь).— съ деп. повинности, 
въ которой кто приговоренъ, зропзіопіз, 
проиграть тяжбу. — съ <1е с. аЫ. пре¬ 
ступленія, аідт бе аіеа. — или съ аЫ. 
опредѣленной пени, бепіз тіІіЬиз аегіз.— 
сопбэтпагі агЪіігішп рго зосіо, быть 
осуждеяу третейскимъ судомъ ва обманъ 
пайщика. — 2) пер., вооб. признавать 
вино ’вымъ, а) осуждать, порицать кого, 
аідт іприбопііае. — Ъ) =не одобрять, 
зііеаііо зио аідб. — II) объ обвинителѣ, 
доблр&ться осужденія, обвинять, а^т 
ппо Ьос сгітіпе: аЦт Гигіі. 
сопбепзиз, а, ит, очень плотный, 

очень густой, скучившійся, съ аЫ = 
часто усаженный чѣмъ-н. 
сопбісіо, бпіз, і. см. сопбіііо. 
сопбісо, біхі, бісіит, ёге, іпіг. н 1г. 

сговориться. 
сопбнпепіит, і, п. приправа, 
сопбіо, Іѵі и іі, Пит, іге, приго¬ 

товлять въ ѵроісъ, I) соб.: а) варить, 
солить н цр.—Ъ) пряностями гс припра¬ 
влять, дѣлать вкуснымъ, ]из (*(*). — 
II) пер., приправлять = украшать, ога- 
ііопет. — и = смягчать, уШа. 
сопбізсірйіаійз, йз, ш. товарищество 

по ученію, школьная дружба. 
сопбізсірйіиз, і, ш. школьный това¬ 

рищъ. 
сопбізсо, бібісі, ёге, научаться, 

усвоивать, выучивать, съ асе., съ іпі. 
или со слѣд. допол. предл. (съ дпі). 
сопбіііо, бпіз, Г. (отъ сопбо), состоя¬ 

ніе, I) въ широкомъ смыслѣ=состояніе, 
положеніе, жребій, призваніе, задача, 
назначеніе, о неодуш., качество, по 
скольку они существуютъ отъ природы, 
вслѣдствіе рожденія, государственнаго 
устройства, обстоятельствъ, отпіит сі- 
уіпт: іетрогпт: пазсепбі сопбіііо іп- 
сегіа езѣ, жребій рожденія неизвѣстенъ: 
дпшп еззеі Ьаес іііі ргорозііа сопбіііо, 
иі аиі... аиі еіс., когда ему предложена 
была на выборъ слѣдующая альтерна¬ 
тива, или... или...: ей или іаіі сопбі¬ 
ііопе ргорозііа, при этнхъ обстоятель¬ 
ствахъ: зеб іатеп еа уісізіі, диае еі 
паіигат еі сопбіііопет, иі ѵіпсі роззепі, 

ЬаЪеЪапі, что по своей природѣ и по 
своему положенію давало возможность 
побѣды надъ собою: дш зио іибіеіо 
еззепі іііаш сопбіііопет ѵііаѳ зесиіі, 
которые по собственной волѣ ваняли 
извѣстное положеніе въ жизни (избрали 
извѣстную профессію). — II) въ узкомъ 
смыслѣ=выставленное условіе, предло¬ 
женіе, требованіе, и прегн. (особ, въ 
ріпг.), достигнутое на основаніи выста¬ 
вленныхъ условій соглашеніе, уговоръ, 
договоръ, 1) вооб.: расіз: сопбіііопет 
ассірегѳ: сопбіііопез расіз іегге, предла¬ 
гать условід: сопбіііопез расіз аіеі бі- 
сегё: зиЪ сопбіііопе, условно: Ьас (ізіа) 
сопбіііопе: Ьіз сопбіііопіЪиз, подъ тѣмъ 
условіемъ, на слѣдующихъ (или этихъ) 
условіяхъ, тк. съ пі или пѳ с. сопр: 
пиііа или поп (пес) пііа сопбіііопе, ни 
подъ какимъ условіемъ. — сопбіііопе, или 
сопбіііопіЪиз, или рег сопбіііопет, или 
рег сопбіііопез, по условію, по договору, 
на основаніи договора, путемъ дого¬ 
вора.— 2) въ част., въ любовныхъ ин¬ 
тригахъ: а) въ хорошемъ смыслѣ, брач¬ 
ный договоръ ,женитьба,партія (теіоп. 
и о женщинѣ), сполна сопбіііо ихогіа, 
об. одно сопбіііо, напр., сопбіііопет 
Шіаѳ (для дочери) диаегеге: пиШиз соп¬ 
біііопез поп ЬаЪеге роіезіаіет, имѣть 
полную возможность сдѣлать прекрасную 
партію. — Ъ) въ дурномъ смыслѣ, лю¬ 
бовная интрига, связь (теіоп. тк. о 
любовникѣ и любовницѣ). 

сошШбг, бгіз,т. основатель, учреди¬ 
тель устроитель,виновникъ,а) въ чисто 
матер, смыслѣ: сопѵіѵіі: агсіз (*)*). — 
особ, основатель города, пгЪіз Нота- 
пае. — Ъ) не въ чисто матер, смыслѣ, 
a) вооб.: е^из заегі: іоііиз педоііі, за¬ 
правщикъ всего дѣла. — Р) составитель, 
сочинитель, Ношапі аппі, объ авторѣ 
р. календаря (*)•). 

сопбііиз, а, ит, РАб^. спрятанный, 
скрытый. 

сонбо, бібі, бііиш, ёге, I) складывать 
вмѣстѣ = а) въ чисто матер, смыслѣ, 
основывать, строить, орйз, агеет (*(•), 
игЪет (тк. при опредѣленіи времени, 
апіѳ или розі Поташ сопбііат, до или 
послѣ основанія Р.: аЪ агЪе сопбііа). — 
b) не въ чисто матеріал. смыслѣ: а) осно¬ 
вывать, учреждать, создавать, устана¬ 
вливать, сіуііаіез поѵаз: ітрегіпт (тк. 
при опредѣленіи времени розі сопбііпт 
Нотапит ітрегіпт): Нотапат депіет 
(Р. государство *)*): Іизігит (см. это).— 
Р) письменносоставлять,сочинять,саг- 
теп, Іедез.—и прегн.=описывать, изо¬ 
бражать, ЪеІІа (*(*): іттапіа Саезагіз асіа 
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(•}*). —II) прятать, А) вооб.: вонзать, еп- 
зет іпресіизили іп ресіогѳ (*(*): Геггшп зиЪ 
ресіогѳ (|): Іеіит ]и^и1о (•(*): и (карт.) 
зііпшіоз аісі іп ресіоге саесоз (*(•).—В) въ 
част.: 1) =прибирать, власть для сбе¬ 
реженія, сохранности, сберегать, сохра¬ 
нять, прятать (прот. рготеге), а) соб.: 
а) вооб.: ео зогіез: засга іп (Іоііоііз, 
укладывать: а^<1 (Іоті зиае.— /9) плоды 
и т. п. убирать, складывать въ аибаръ, 
ігшпепішп, теііа атрЬогіз (*(•). — тк. 
фрукты приготовлять въ прокъ, мари¬ 
новать, сота сопіііа іп щиі<1& іаесе 
(І)* — У) мечъ (въ ножны) вкладывать, 
епзет. — д) живое существо посадить, 
аідт уіѵшп іп агсат. — особ, прятать 
въ безопасное мѣсто, скрывать, зѳ іп 
іоіііз (о птицахъ *(•): зе іп сипаѣиіа (о 
птенцахъ *(*): зе рогіи (о корабляхъ ■(•): 
тк. арестованныхъ сажать куда-н., 
аіят іп сагсегет: іп сизіоііат, отда¬ 
вать подъ стражу: еосіет (тудаже) соп<Іі, 
быть запрятаннымъ.— <•) кого-н. (кости, 
прахъ) хоронить, погребать, геіщиіаз 
оззадие аіф іегга (*(*).—Ь) пер.: въ умѣ, 
памяти хранить, сопсІііа тепіе зі^па Іепеіо 
(І*). — 2) убирать = удалять съ глазъ, 
а) удаляя скрывать, зе Іаси аііо (о 
рѣкѣ *)*). — особ, (поэт.) зе сопіегѳ іп 
шніаз, и разз. соініі о заходящемъ 
солнцѣ.—тк. зоі сопсііі (Ііет (*(*). —отс. 
поэт. пер. о людяхъ, с. (Ііет и т. п. 
проводить, (Ііет соШЬиз іп зиіз (*(*): 
зоіез сапіащіо, въ пѣніи проводить дни, 
пѣть по цѣлымъ днямъ (*)*).— Ъ) покры¬ 
вая = закрывать, заслонять, ос) о скры¬ 
вающихъ тѣлахъ, Іипат (объ облакахъ 
*}*): паіапііа Іитіпа (о снѣ ■(•). — /9) о 
лицахъ и вещахъ, ІаЪепІез осиіоз, за¬ 
крывать (і*): саеіит шпѣга (о Юпитерѣ 
1*): зоі сошіііиз іп пиѣет, спрятавшееся 
за облако (*(-): тк. пер., ргаесогДіа соп- 
(Іііа арегіге, открыть тайны души (о 
Вакхѣ 1*). 

сопббіезсо, (Шйі, ёге, сильно болѣть, 
о членахъ тѣла. — душевно, о людяхъ, 
чувствовать шестовую боль, жестоко 
страдать. 

* сопсібпаііо, бпіз, і. приношеніе въ 
даръ. 

соп(1бпо, аѵі, аіиш, аге, кому-н. что- 
н. дарить, приносить въ даръ, совсѣмъ 
отдавать, I) вооб.: А) соб., аісі аідй.— 
В) пер., предоставлять, приносить въ 
жертву, жертвовать чѣмъ въ пользу 
(ради) кого, аісі а1д<1. — II) въ част., 
прощать кому долгъ = пе взыскивать, 
А) соб. аісі а^сІ.—В) пер., 1) прощать 
кому проступокъ, оставлять безнаказан¬ 

нымъ, аісі сгітеп. — 2) въ угоду кому 
или ради кого прощать проступокъ или 
(чаще) совершившаго проступокъ, оста¬ 
влять безнаказаннымъ, Шішп аісі. 

сошШсо, Дііхі, Аасіит, ёге, I) 1г.: 
А) сводить, стягивать, собирать, 1) вооб.: 
соріаз зиаз: уіг^іпез іп шшт Іосшп.— 
2) неодуш., пиЬіІа (*)*): гатоз согіісѳ 
(*}•).—В) нанимать (прот. Іосаге), 1) во¬ 
об.: Ьогішп: пшптоз, занимать (*)*): 
Ьотіпѳз или тііііет. — Рагі. зиѣзі., 
сопйисіі, огит, т. наемники, наемныя 
войска.— 2) въ част.: а) сборъ пошлинъ 
брать на откупъ, ѵесіі^аііа, рогіогішп. — 
Ь) ва плату брать на себя возведете 
постройки, поставку чего-н. :с, подря¬ 
жаться, ргаеЪепіа, диае асі ехегсііит 
Нізрапіепзет орііз еззепі. — П) іпіг. 
(только 3 регз. зіп§., ріиг. и въ іпГ.), 
быть полезнымъ, служить къ чему, аЪ- 
зоі., съ дат. (кому? къ или'для чего), 
съ а<1 с. асе. или аісі геі сопбисіі со 
слѣд. іпГ. 

сопйасіісіпа, а, иш, наемный* 
сопйисйо, бпіз, 1. I) сведеніе, соеди¬ 

неніе. — П) наемъ; въ част., аренда, 
взятіе на откупъ. 

сошіисібг, бгіз, т. I) наемщикъ; въ 
част., арендаторъ, откупщикъ.—И) под¬ 
рядчикъ, орегіз. 

сопГесіІо, бпіз, Г. I) изготовленіе, 
приготовленіе, составленіе, ИЪгі. — въ 
част., а) окончаніе, ЪеШ, пе^оііі. — 
Ъ) сборъ, ІгіЪиІі. — II) разжевываніе, 
езсагшп. —пер., ослабленіе, ѵаіеішіішз, 
разслабленіе. 

сопіесібг, бгіз, т. I) совершитель, 
изготовитель, приготовитель, доведшій 
до конца, пе^оііотт: іоііиз ЬеІІі, окон¬ 
чившій. - II) истребитель, с. еі сопзшп- 
ріог отпіит і^піз. 

сопГегсІо, Іегзі, 1’егіит, Іге, туго на¬ 
бивать, сбивать въ кучу, паѵез. 

сопГёго, сопШі, соііаіиш (сопіа- 
іит), сопі’егге, 1) сносить, 1) вооб. со 
всѣхъ сторонъ сносить, собирать въ 
одно мѣсто, а) соб.: ігшпепішп, агта: 
1і§па сігса сазат.—Ь) пер., соединять, 
іп ѵегзиз зіе ѵегЬа зиа (Іиоз (*(*): иі іп 
раиса сопіегат, чтобы сказать кратко. — 
2) внося свою долю, собирать = вносить 
свою долю, принимать участіе во вносѣ 
денегъ, аез (о народѣ *(•): диаіга^епа 
Іаіепіа диоіаппіз Беіит.—3) объединяя 
стягивать, собирать, соединять, а) соб.: 
ѵігез іп ішшп.—Ь) пер., соііаішп опте 
Ьеііит езі сігса СогіпІЬит, всѣ военныя 
дѣйствія сосредоточились вокругъ К. — 
4) приближая соединять, приближать. 
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*) соб.: <х) съ друж. цѣлью: сарКа, 
тайно разговаривать, перешептываться: 
^гайит, приближаться (і*).—р) съ вражд. 
цѣлью, Іисіапііа рѳсіога ресіогіЪиз, въ 
борьбѣ схватиться грудь съ грудью (1*): 
-сазіга сит Ъозіе: сазіга сазігіз, ставить 
свой лагерь на весьма близкомъ разсто¬ 
яніи отъ чьего-л. лагеря. — особ., с. 
4шпа сит аідо иди іпіег зе, схватиться, 
вступить въ рукопашный бой: тк. та- 
шіт или тапит сит а^о или (еггит 
еі тапит сит аЦо: дгасіит сит а^о 

♦схватиться съ кѣмъ: соііаіо дгайи, другъ 
противъ друга, въ рукопашномъ бою: 
с. рѳйет сит рейв и одно с. рейет, 
вступать въ рукопашный бой (рейет 
с. тк. о противникахъ па судѣ): соИаіо 

ірейе, другъ противъ друга. — зідпа, 
вступить въ сраженіе, схватиться (тк. 
жарт., о спорѣ): зідпіз соііаііз (въ пра¬ 
вильномъ бою): соііаіо Магіе, въ руко¬ 
пашной схваткѣ (і*).—зе ѵіго ѵіг сопіи- 
Ш, схватился съ витяземъ витязь (і*).— 
и аЪзоІ., тесит сопіег, аіі, сразись со 

-мною (і*).— прѳгн., сегіатіпа ЬеПі іпіег 
зе, вступать въ сраженіе другъ съ дру- 
томъ (і*): Іііез, тягаться (і*). — Ь) пер., 
•словами сообщать, обмѣниваться съ 
кѣмъ, зеппопет сит аідо, разговари¬ 
вать съ кѣмъ: созіііа, совѣщаться: аЦй 
согат или іпіег зе, лично переговорить 
ю чѳмъ-н.: зоШсМийіпѳз іпіег зе, сооб¬ 
щать другъ другу о 2С. — 5) противо¬ 
поставляя сводить, сопоставлять, а) въ 
борьбѣ, ѵігез, помѣряться силами. — 
Ь) для сличенія сопоставлять, сравни¬ 
вать, икогипцие іасіа: гаііопѳз, сво¬ 
дить счеты, разсчитываться: баШсшп 
сит Оегтапбгит а§го. — II) нести, 
куда-н., 1) вооб. уносить, уводить, на¬ 
правлять, что-н. куда-н. переносить, 
переводить, перемѣщать, переправлять, 
♦отправлять, а) соб.: піЫІ йотшп зиат: 
с. зідпа ай аЦт (примкнуть къ кому); 
но (вражд.) зі§па іп Іаеѵит соти, на¬ 
пасть на лѣвое крыло: Пег ео, напра¬ 
вить путь туда. — и особ. с. зе, отпра¬ 
виться, удалиться, зе зиадие отпіа іп 

•оррійит: іп іидат зе сопіегге, обра¬ 
титься въ бѣгство.—Ь) пер.: а) зе сопі. 
съ ай или съ іп с. асе. «= отдаться кому 
пли чему, примкнуть, посвящать себя 
чему, зе ай аЦт: зе іп атісШат еі 
ййет (покровительство) аіф.— р) что-н. 
устно или письменно куда-н. вносить, 
аідй іп соттепіагіит (въ памятную 
книжку).—у) на извѣстное время откла¬ 
дывать, отлагать, аідт іп Іопдіогет 
біет (въ долгій ящикъ; прот. гергаезеп- 

іаге): СагіЬа^іпіз ехри^паііопет іп Ьипв 
аппит. — й) приводить въ извѣстное 
состояніе; отс. поэт. = превращать, 
согриз іп ѵоіисгет.—2) удѣляя, а) соб. 
даръ, расходы и т. п. назначать, 
употреблять, типега аіеі: рѳеипіат 
ай аЦй: ітрепйіа іп аідй. — Ъ) пер. 
а) мысли, чувства, склонность, дѣятель¬ 
ность обращать на что, употреблять, 
прилагать, огаііопет ай тізегіеогйіат, 
дать рѣчи оборотъ, разсчитанный на 
возбужденіе состраданія: зизріеіопет іп 
а^т, возымѣть подозрѣніе на кого.— 
рѣдко что-н. дурное, таіейісіа іп аідт: 
1е§ет ай рѳгпіеіет сіѵііаііз, злоупо¬ 
треблять. — р) исполненіе чѳго-н. пред¬ 
оставлять кому, возлагать на кого, 
гет ай аЦт. — у) что-н. переносить 
на кого = приписывать, зресіез ізіаз 
Ьотіпшп іп йеоз; приписывать кому 
какъ виновнику = взваливать, егітіпа іп 
аідт.—6) сопГегі (о многихъ сопіѳгипі), 
кто или что-н. приноситъ пользу, Сггас- 
сЬогшп ѳіодиепііае тиііит сопіиііззе 
таігет. 
сопГегМт, айѵ. сжато, часто, тѣсно. 
сопГегіиз, а, пт, РАй). I) сжатый, 

частый, густой (прот. гагиз). — II) съ 
аЫ. набитый чѣмъ = наполненный. 

сопГегѵезсо, ГегМі,ёге, разгорячаться, 
воспламеняться (*)*). 

сопГезвіо, опіз, І. сознаніе, признаніе, 
аѣзоі., съ §еп. зиЩ. или съ ргопот. розз., 
съ §еп. оЪ]., съ асе. с. іпі. 

сопГсзііт, айѵ. немедленно, тотчасъ. 
сопПсІепз, епііз, РАф. производящій, 

производительный, сіѵііаз сопйсіепііз- 
зіт'а Іійегагит, любящее очень много 
писать. 

сопГІсІо, Іёсі, Гесіпш, ёге, I) сдѣлать, 
1) тѣлесной или умственной дѣятельно¬ 
стью, а) изготовлять, приготовлять, ис¬ 
полнять, совершать, а) вооб.: ѵѳзіез: 
ІіЬгшп Огаесе или Огаесо зѳгтоиѳ, на¬ 
писать: ІаЪиІаз Іійегіз Огаесіз, соста¬ 
вить, Іийоз, Ьеііит. — отс. диіЬиз или 
Ьіз геѣиз сопіесііз, когда это было сдѣ¬ 
лано, окончено. — р) какое-н. порученіе, 
дѣло іс исполнять, обдѣлывать, оканчи¬ 
вать, покончить съ чѣмъ, ПѲ§ОІІШП, 1ѳ- 
даііопет: расііопез, заключить.—Ь) путь 
гс совершить,* пройти, а) въ простран¬ 
ствѣ : сигзшп: іегііат рагіет Шпегіз.— 
р) во времени, провести, прожить, геіі- 
диат посііз рагіет іѣі. - Разз. сопйсі = 
приходить къ концу, проходить, мино¬ 
вать (о времени), ^ат ргоре Ьіете соп- 
іесіа: ргіта сопіесіа ѵідіііа, послѣ пер¬ 
вой ночной стражи. —* 2) распоряженіями 
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всякаго рода добывать, а) добывать, до¬ 
ставлять кому-н. или себѣ, набирать, 
собирать, ресипіаш: о^зійез.—особ, сол¬ 
датъ (посредствомъ набора и ополченія), 
Іедіопез: ігі^іпіа тіііа рейііит.— кого-н. 
(или чей-н. голосъ въ комиціяхъ) доста¬ 
влять кому-н. или себѣ, пріобрѣтать, 
ігіѣшп зиат аісі. — Ъ) производить, 
а) состояніе гс производить, причинять, 
тоіиз апітогит.—р) заключеніе выво¬ 
дить, заключать, аідй ех а^а ге.— 
II) какъ бы додѣлывать приводить къ 
концу, 1) раздробляя и потребляя, а) раз¬ 
дробляя. разжевывать (о зубахъ и лю¬ 
дяхъ), сіЬит. — тк. переработывать, ва¬ 
рить (о желудкѣ и т. п.), сіѣит.—Ъ) по¬ 
требляя, а) о лидахъ, издерживать, 
проживать, раігітопішп зиит. — р) о 
неодуш., уничтожать, истреблять, ѵеіи- 
зіаз сопйсіі аЦй. 2) умерщвленіемъ :с 
или преодолѣніемъ, а) убивать, совер¬ 
шенно истреблять, доконать, аідт: а^т 
ігі^іпіа ѵиІпегіЬиз: тк. (карт.) аідт отпі- 
Ъиз поііз ідпотіпііздие. — Ъ) преодолѣ- 
ніемъ побѣждать, совершенно покорять, 
АіЬепіепзез: ргоѵіпсіат.— 3) истощать, 
изнурять, а) нравств. или физич.: аідт 
таегог сопйсіі;.— Разз. сопйсі аЦа ге, 
истощаться, изнуряться, чахнуть отъ 
чего-н., напр. іаше, зііі, истомляться: 
(Іоіоге, изнывать. — тк. соп?есіиз, обез¬ 
силенный, аѣзоі. или съ аЫ., напр. ?ате, 
изнуренный, &і§оге, продрогшій, таегоге, 
исчахшій: зепесШе или зепіо, дряхлый: 
тасіе, исхудалый (|).—Ъ) политич.исто¬ 
щать, уничтожать, губить, ргаеѵаіепііз 
рориіі ѵігез зе ірзае сопйсіипі. 

*сопйс(Іо, опія, ?. вымышленіе, из¬ 
мышленіе. 

сопПйепа, епіів, РАді.$амонадѣянныщ 
смѣлый, отважный.— въ дури, смыслѣ = 
дерзкій. 

сопПйепіёг, айѵ. смѣло, отважпо. 
сопШспІІа, ае, ?. самонадѣянность, 

смѣлость.— вѣ дурномъ смыслѣ = дер¬ 
зость (прот. ййисіа или теіиз). 

сопПйо, Пзиз вит, ёге^ твердо пола¬ 
гаться, надѣяться на что, съ йаі. или 
аЫ.: с. зіЪі, на самого себя (на свои 
сиды, на свои средства); съ сіе с. аЫ.; 
съ асе. с. іп?.=твердо надѣяться или 
вѣрить; аѣзоі. = быть спокойнымъ, быть 
увѣреннымъ. 

сопГі&о, Пхі, Пхиш, ёге, I) сколачи¬ 
вать, стрѣплять, ігапзіга сіаѵіз іег- 
геіз: іштез, строить.—П) прокалывать, 
пронзать, аЦт за^ійя.— пер., сопйхиз 

ге, сраженный чѣмъ. 
соліш&о, йпхі, йсіиш, ёге, выдумы¬ 

вать, вымышлять, егітіпа іп аіцт. — 
тк. съ асе. с. іп?. 

соп?Іпіз, е, сопредѣльный, снежный, 
сосѣдній. I) соб.: адег.— съ йаі.4, 8еш>- 
піѣиз. — II) пер., близкій, похожій, срод¬ 
ный, съ сіаі;. 

сопПнІат, Іі, п. рубежъ, граница 
двухъ областей, I) соб. Тгеѵегогат. — 
II) пер., сопйпіа Іпсіз, посііз, разсвѣтъ* 
сумерки (і*). , 

сопПо, Пёгі, парад, ф. къ сопйсіог,. 
I) быть приводиму въ исполненіе, совер¬ 
шаться, исполняться, розЦиат іі йі?- 
йсіііиз сопѣегі апітайѵегііі.— П) быть 
н&бираему, собираему, ех дно (аиго) 
зшпша расіае тегеейіз ОаШз сопйегеі. 

сопіігшаііо, ошв, ?. укрѣпленіе, пер.г 
I) упроченіе, регреіиае ІіЪегІаІіз.—П) въ 
част.: 1) успокоеніе, утѣшеніе, апітіг 
аіф. — 2) подтвержденіе, удостовѣреніе* 
аіф (зиѣі.). 

* соп&гтШг, бгіз, т. поручитель, 
порука, ресипіае. 

сопіігт&іпз, а, пт, РАі). смѣлый* 
отважный. 

сопбгто, аті, аіиш, аге, укрѣплять, 
I) соб., физ. укрѣплять, подкрѣплять, 
зіірііез, пегѵоз: соп?. зе или сопйгтагі^ 
окрѣпнуть, оправляться. — П) пер.: 
1) вооб., относительно численности, ин¬ 
тенсивной силы гс подкрѣплять, усили¬ 
вать, упрочивать, зиат тапит (отрядъ): 
зе ігапзтагіпіз аихііііз: расет сит аіцо: 
Ьіз сопйгтаііз геѣиз, прочно устроивши 
эти дѣла.— 2) въ част.: а) укрѣплять 
духомъ, ободрять, апітит, тііііез. — 
Ъ) укрѣплять въ вѣрпости, іпзиіаз: ѣо- 
тіпез: ]игѳ ^игапйо іпіег зе, клятвою 
укрѣплять взаимную вѣрность.— с) до¬ 
казательствами подкрѣплять, подтвер¬ 
ждать, доказывать (прот. гейііаге, ге- 
іеІІеге, йііиеге).— отс. вооб. свято, клят¬ 
венно увѣрять, завѣрять, утверждать* 
аісі аідй; пли йе аіда ге; или съ асе* 
с. іп?. 

сопШёог, Геэзиз зат, ёгі, сознаваться, 
признаваться, не скрывать (прот. іпйіі- 
агі, іпйііаз іге, пе§аге, ееіаге), а) вооб., 
Ьос егітеп.— съ двумя асе.: зе ѵісіоз: 
съ асе. с. іп?., тиііа зе іртогаге. — съ 
допол. предл., диае а^ііаѵегапі.—съ асе. 
и йе с. аЫ. (касательно чего).—* съ од¬ 
нимъ йе с. аЫ. (йе зе).—Рагі. соп?ез- 
зиз, а) ас?.== сознавшійся, признавшійся, 
соп?еззае тапиз, признавшіе себя побѣ¬ 
жденными (*}*).— особ, сознавшійся въ 
своей винѣ, принесшій повинную, геиз.— 
р) разз.=всѣми признанный, неоспори¬ 
мый, очевидный, гез.—ѣ) надѣлѣ яішо 
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показывать, обнаруживать, ігаш ѵпііі- 
Ьиз (+): сопГезза сіеат (|). 
сопйё&го, аѵі, йішп, аге, сгорать, 

I) соб., о неодуш., съ и безъ іпсепйіо, 
Яатт'із, о городѣ, лагерѣ, флотѣ и т. п.— 
въ карт., с. іпсепйіо іпѵійіаѳ, сгорѣть въ 
пламени ненависти: іпсепйіо ігаѳ, пылать 
гнѣвомъ: йаштЯ ашогіз.—П) пер., о ли¬ 
цахъ, с. іпѵійіа, становиться жертвой не¬ 
нависти: с. іпѵійіа аіф, становиться 
жертвой чьей-н. ненависти: с. іпѵісііа 
ізііиз йігіогит, окончательно быть по- 
гублену тою ненавистью, которую воз¬ 
будили его кражи. 
сопШсіо, аѵі, аішп, аге, I) тссііаі. и 

гейех., бороться, об. тейіаі., сшп ай- 
ѵегза іогіипа.—П) асііѵ. = сильно раз- 
строивать, разорять, разз., сопйісіагі 
а\($ ге, подвергаться ударамъ, тяжко 
страдать отъ кого, чего, §гаѵі резШепііа. 
сопйісіиз, й, ш. столкновеніе, согро- 

гшп (въ сраженіи). 
сопДі^о, Шхі, Дісінш, ёге, I) 1г. стал¬ 

кивать, пер., сравнивать, сшп зсгіріо 
іасішп, дѣйствіе съ писаннымъ зако¬ 
номъ.— П) іпіг. какъ противники стал¬ 
киваться, а) вооб. дгаѵііег іпіег зе (о 
корабляхъ).—Ъ) въ сраженіи = бороть¬ 
ся, сражаться, аѣзоі., съ аЫ. (агтіз, 
сіаззе), съ сшп с. аЫ., съ іпіег зе, съ 
рго с. аЫ., съ сопіга или айѵегзиз с. 
асе.—пер., о состояніи на судѣ, 1е- 
ѵіоге асііопе, повести дѣло болѣе мягкимъ 
способомъ.— о борьбѣ обстоятельствъ, 
соріа сопШ§і! сит едезіаіе: саизае соп- 
Ш^ипі іпіег зе. 

сопЯо, аѵі, аіит, аге, сдувать въ ку¬ 
чу, А) пламя, огонь, раздувать, 1) соб.: 
іпееініішп.—2) пер., полит обстоятель¬ 
ства точно пожаръ раздувать = возбу¬ 
ждать, Ъеіішп, зейіііопет.— В) металлъ 
сплавливадъ, 1) соб. плавмть изъ ме¬ 
талла, переплавлять во что, іаісез іп 
епзез (1*).— прегп., чеканить монету, рс- 
сипіаш.— 2) пер., какъ бы сплавливать = 
сливать, соединять во-едино: а) двѣ 
сущности, Ьогшп сопзѳпзиз сопзрігапз 
еі раепе сопйаіиз, согласное и почти 
неразрывное единомысліе.— Ъ) какой-н. 
предметъ изъ двухъ или нѣсколькихъ 
частей составлять, а) внутреннимъ со¬ 
единеніемъ, об. разз., съ ех с. аЫ. = 
образовываться, происходить, иі ипа ех 
(ІиаЪиз паіигіз сопйаіа ѵійеаіиг.— р) со¬ 
бирая въ одинъ пунктъ = собирать, па- 
бирать, ехегсііит: аез аііепит дгапйе, 
падѣдать большихъ долговъ, — у) нѣчто 
вредное какъ бы ковать = устройвать, 
приготовлять, возбуждать, причинять, 

aa) вооб.: ассизаііопеш еі зшіісіит, дать 
поводъ къ обвиненію и процессу: аіеі 
регіеиішп: егітеп іпѵійіапщие іп аЦт.— 
РР) изобрѣтая = выдумывать, сочшшть, 
Іийісіа (приговоры) йоті. 

сопЯііепз и сопЛйелісз, см. сопйио. 
сопййо, Йихі, бге, сливаться, I) соб., 

о рѣкахъ гс, аѣзоі. или іп іпит: а соп- 
Йиепіе Шюйапо (съ того мѣста, гдѣ сли¬ 
вается Р. съ Араромъ) сазіі*а тоѵі.— 
Рагі. зиЬз!., сопЯиепз, Ііз, или соп- 
Йиепіез, ііит, ш. мѣсто, гдѣ сливаются 
двѣ рѣки, сліяніе, сопЯиепз Мозае еі 
КЬепі.—П) пер., стекаться, собираться, 
а) о лицахъ: АіЬепаз еі іп Ьапс игЬеш 
ех йіѵегзіз Іосіз.— Ь) объ аѣзіг., саизао 
ай поз сопЯиипі, у меня набирается многа 
судебныхъ дѣлъ. 

сопШІо, Гбйі, Аоззшп, ёге, пронзать,, 
прокалывать, аідт.—въ карт., іоі лисіі- 
сііз сопіоззі ргаейатпаіщие, уже осу¬ 
жденные и уничтоженные столькими при¬ 
говорами. 

сопГогтаііо, бпіз, Г. стройное обра¬ 
зованіе (разз.), I) видъ, Форма, Ііпеатсп- 
іогит.— II) пер.: гаііо еі с. йосігіпаѳ 
(§еп. зи^.), научное образованіе. 
сопГогто, аѵі, аіит, аге, I) сообщать 

стройный видъ, давать стройную Форму, 
образовывать, пшпйшп.—И) пер., испра¬ 
вленіемъ давать надлежащую Форму,при¬ 
водить въ порядокъ, совершенствовать, 
пошшИа с. еі Іеѵііег соггідеге: апітшп 
еі тѳпіет зиат аЦа ге. 

сопГга&бзиз, а, ит, бугристый, не¬ 
ровный, Іосиз, ѵіа.— пеиіг. рІиг. зиЪ$і.=: 
бугры, неровная мѣстность 

* сопігёто, Ггёшйі, бге, зашумѣть (|). 
сопГгісо, аге, сильно тереть, нати¬ 

рать, сари! зиит ипдиепіо. 
сопігіпдо, Ггё&і, Ггасіит, ёге, пере¬ 

ламывать, разбивать, йі^ііоз. — пер.,, 
разрушать, разстроивать, сопзіііа. 

сопШ^іо, ій^і, ёге, бѣжать куда-н., 
искать убѣжища, защиты, прибѣгать, 
съ ай или іп с. асе. 

сопГй^Ішп, Іі, п. убѣжище (|). 
сопГнпйо, іййі, Гйзнга, ёге, сливать, 

l) два или больше предметовъ сливать,, 
смѣшивать (прот. йізсегпѳгѳ, зесегпеге), 
А) соб.:агепіі гато отпіа, мѣшать,взбал¬ 
тывать (|): сшп аіф Іасгішіз Іасгітаз 
позігаз (і). — сопйтйі съ йаі. = быть 
смѣшпваему, смѣшиваться съ гс, зесііз 
ЬегЪіз (і): Зісиііз ипйіз (*[•).—В) пер.: 
1) смѣшивать, перемѣшивать, соединять, 
а) вооб.: (прот. йізсегпеге, йізііпдиеге, 
зерагаге), ргесез іп ипит (*(•): іапіа тиі- 
іііийіпе сопйіза: тк. сопГиза рапіЬега 
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«атеіо (•[•).— 2) прѳгн., образуя сливать, 
«оставлять, тез риЫіса ех ІгіЪиз депе- 
гіЬиз ІІІІ8 сопідза: Ьаес сопіиза йеіепзіо, 
«ложная: (поэт.) с. ргоеііа сит Магіе, 
вступать въ борьбу (*(•). — 3) безъ поряд¬ 
ка перевѣшивать, перепутывать, при¬ 
водить въ безпорядокъ, а) вооб.: зідпа 
еі окііпез рейііит: ^ига депііит: іоейиз, 
нарушать (*(•).—Ъ) въ част.: а) иска¬ 
жать, дѣлать неузнаваемымъ, ога (|): 
ѵиіішп Іипае, затемнить (*)*): сопйіза ри- 
<Іоге, покраснѣвшая отъ стыда (*(•).— 
р) смущать, сбивать съ толку, аийіеп- 
ііит апітоз: ірзшп диодие йісепіет. — 
II) вливать, спіог сопйізиз іп іоззат. 

сопШзё, айѵ. смѣшанно, запутанно, 
безпорядочно. 

сопійзіо, бпіз, Г. смѣшеніе, I) соеди¬ 
неніе, сліяніе, сощипсйо еі сопіизіо ѵіг- 
іиіит, тѣсная связь д. — II) запутан¬ 
ность, неправильность, безпорядокъ, а) 
вооб.: іетропнп: зийгадіогит (не по 
центуріямъ, какъ слѣдовало бы). — ^за¬ 
мѣшательство, смущеніе. 

сопіиьиз, а, иш, РАф. I) безпорядоч¬ 
ный, запутанный, зігадез (і*): сіатог. — 
П) (съ и безъ апіто) приведенный въ за¬ 
мѣшательство, смущенный. 

сопШіо, аѵі, аіиш, аге, I) сдерживать, 
останавливать, унимать, ашіасіат. — 
П) опровергать, агдитпепіа Зіоісогит. 

сопдёіо, аѵі, аіиш, аге, I) іг. замора¬ 
живать, пер., сгущать, дѣлать твердымъ, 
гісіиз іп Іарійет, превращать въ твер¬ 
дый камень (*(-). — II) іпіг. совершенно 
замерзать, Ізіег сопдеіаі (і*). — пер., сгу¬ 
щаться, отвердѣвать (*)*). 

сопдётіпо, аѵі, аіиш, аге, удвоивать, 
повторять, ісіиз ^): зесигіт (= ісіиз 
зесигіз *(•). 
сопдёто, дётйі, ёге, тяжело взды¬ 

хать, стонать. 
сопьёт, дгі, т. морской угорь, 
сопдёгіёз, ёі, і. куча, груда, а) вооб.: 

вііѵае (деревьевъ).— Ъ) въ част.: а) = 
куча дровъ, костеръ. — р) хаосъ (•(■). 

сопдёго, деззі, дезіит, ёге, сносить, 
I) соб., сносить въ одно мѣсто, склады¬ 
вать, сваливать въ одну кучу, а) вооб.: 
ипйщие диосі ісіопеит ай типіепаит ри- 
іагепі. — въ част., прижимая, поражая, 
бросая на чье-либо тѣло или части его, 
«кдадывать въ кучу, озсиіа, цѣловаться 
(І*)« — Ь) прегн.: а) сумму денегъ соби¬ 
рать для кого, аіеі ѵіаііоит, собрать въ 

■складчину деньги на дорогу.* — или для 
себя собирать=накоплять, копить, аигі 
ропйиз (і*): орез. — р) постройку скла¬ 
дывать, сооружать, строить, о людяхъ, 

агат зѳриіегі агЬогіЬиз (+).— о птицахъ, 
свивать гнѣздо (Ѣ). — И) пер.: а) вооб.: 
собирать въ одно мѣсто, зі отпіа зітиі 
сопдеззегіі. — Ъ) прегн., наваливать или 
взваливать на кого что-н. хорошее или 
(рѣдко) дурное, доставлять кому что-н. 
въ изобиліи, осыпать кого чѣмъ, іпдепііа 
Ъѳпейсіа іп аЦт: сопдегапіиг іп ипит 
отпіа, пусть обрушится все на одного 
человѣка.—особ, въ рѣчи и письмѣ взва¬ 
ливать на кого, таіейісіа іп аЦт, ру¬ 
гать кого: отпез ѵазіаіі адгі саизаз, 
приписывать кому. 

* сопдезіісіиз, а, %шп, снесенный въ 
одно мѣсто, наваленный. 

сопдіагіит, 1і, п. мѣра (совдіиз) масла, 
внна, хлѣба, соли или вмѣсто нея деньги, 
выдаваемыя народу, солдатамъ, любим¬ 
цамъ, кліентамъ, подарокъ. 

сопдіиз, Іі, т. конгій, мѣра жидко¬ 
стей (=6 зехіагіі = !/я атрЬогае). 

сопдІбЪо, аѵі, аіиш, аге, I) сжимать 
въ комъ, дѣлать круглымъ, шарообраз¬ 
нымъ, округлять. — П) пер., собирать 
въ одно мѣсто, въ кучу, об. гейѳх. зе 
сопдІоЪаге и разз. тейіаі. сопдІоЪагі, 
собираться толпами, толпиться, аЬзоІ. 
или съ іп. с. асе. или съ асе. названій 
мѣстъ. 

сопдійііпо, аѵі, аіиш, аге, склеивать, 
составлять, пер., а) вооб.: ех Ыз іоіиз 
сопдіиііпаіиз езі, цѣликомъ изъ нихъ 
(пороковъ) составленъ. — Ь), въ част., 
тѣсно связывать, соединять, атіеіііаз. 

* сопдгаійіог, аіиз зит, агі, поздра¬ 
влять съ чѣмъ, съ асе. 

сондгёйіог, дгеззиз зит, дгёйі, схо¬ 

диться, встрѣчаться, I) вооб., аѣзоі. или 
съ сит аЦо или съ іпіег зе. — II) вра¬ 
ждебно, сталкиваться, вступать въ сра¬ 
женіе, вступать въ борьбу (соб. н пер.), 
аЬзоІ., сит аЦо, или сопіга аіфп, или 
(поэт.) аіеі. 

соидгёдо, аѵі, аіиш, аге, сгонять или 
собирать въ стадо, а) соб.: а) живот¬ 
ныхъ, гейех. зе сопдг. н разз. тейіаі. 
сопдгедагі (прот. зерагагі, йізрегді), со¬ 
бираться въ стадо, стадомъ ходить или 
летать.—р) въ широкомъ смыслѣ, лю¬ 
дей собирать, соединять, у Циц. особ. = 
соединять въ общество (прот. йіззі- 
раге, йізрегдеге), йізрегзоз Ьотіпез іп 
ипит Іосит. — часто гейех. зе сопдг. и 
разз. тейіаі. сопетедагі, соединяться въ 
Общество и вооб. собираться, соеди¬ 
няться, аЬзоІ. или съ іп с. асе. Іосі или 
съ ай с. асе. Іосі или лица. — с. зе сит 
аедиаІіЬиз. — Ь) пер., неодуш., соби¬ 
рать въ кучу, ѵіз іііа огіепз еі сопдге- 
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§аіа (въ ея зарожденіи и полномъ раз¬ 
витіи). 

соп&гезвіо, бпіз, Г. встрѣча, тк. въ 
ріиг.; прот. бі^геззіо). 

соп^геззйз, из, ш. I) вооб., встрѣча, 
свиданіе, іп сопдгеззшп аіф ѵепіге, 
встрѣтиться съ кѣмъ. — о животныхъ = 
общеніе, сожительство. — II) въ част., 
стычка, схватка, бой, сраженіе 

соп$гйепз, епіів, РАлЦ. I) согласный, 
сообразный, приличный, аісі геі или сит 
аЦа ге. — И) съ самимъ собою соглас¬ 
ный, единогласный (прот. (Ііззопиз), 
сіатог. 

соп^гйо, $гйі, ёге, сходиться, I) соб.: 
иі а(і теіат еап(іет зоііз біез соп^гие- 
гепі. — II) пер.: а) по времени соотвѣт¬ 
ствовать, совпадать, сит зоііз Іипаедие 
гаііопе: аб іб ірзит (о времени). — Ь) 
согласоваться, гармонировать, соотвѣт¬ 
ствовать, приличествовать, а) по суще¬ 
ству, іпіег зе: сит аЦа ге (зібега сит 
саеіі тоіи, движутся вмѣстѣ съ небомъ): 
аісі геі: іп ешп тогет: Ііп^иа, тогі- 
Ьиз. — отс. соп^гиіі аідб аісі или аісі 
геі, быть приличнымъ, приличествовать, 
годиться. — Д) по образу мыслей, мнѣ¬ 
нію, тиііег тиііегі та§із соп^гиіі: бѳ 
аіда ге, 

*СбпШг, Іега, Іёгит, шишконосный, 
сбпісіо, см. сощісіо. 
сбпііог, см. соппііог. 
сощесііо, бпіз, I. I) бросаніе, іеіо- 

піт. — II) толкованіе, объясненіе, зот- 
піогит. 

софсіо, аѵі, аіит, аге, соображать, 
заключать, догадываться, аідб еѵепіи: 
сопі* ііег, итти наугадъ. 

сощесШга, ае, I. соображеніе, пред¬ 
положеніе, догадка, а) вооб.: соп)*есіи- 
гат Іасеге или сареге ех или бе аЦа ге, 
дѣлать догадку по чему, на основаніи 
чего, догадываться, предполагать: соіуес- 
іигат іасеге (съ и безъ ех аЦа ге), со 
слѣд. допол предл.: Гасеге бе зе соіцес- 
іигат, по себѣ судить: сощесіига аЦб 
аззеяиі или соизе^иі, догадаться: айегге 
соіуссіигат, давать возможность сдѣ¬ 
лать догадку. — ѣ) въ част., толкованіе 
(сновъ, знаменій), вѣроятное предсказа¬ 
ніе, предвѣщаніе. 

сощесійз, из, ш. бросаніе куда-н., а) 
соб., вбрасываніе, іеггаѳ. — особ. броса- 
піе, метаніе, іеіі: ѵепіге аб іеіі соіуесіит, 
подойти на разстояніе полета стрѣлы (на 
выстрѣлъ). — Ь) пер., обращеніе взгляда 
ге на кого, осиіогит (тк. іп аЦт). 

соп]ісІо (сбпісіо), дёсі, іе:іит, ёге, 
сбрасывать, I) въ тѣсномъ смыслѣ, 1) 

соб., сбрасывать куда-н. вбрасывать, 
сваливать, бросать, а) вооб.: загсіпаз іа 
асегѵит: потіпа іп игпат. — отс. аЦт 
іп зогіет или аіф зогіет, допустить 
когр къ жребію. — Ь) стрѣлы и т. и. 
бросать, метать, за§іііат (і*): іеіа іпіга 
ѵаііит. — 2) пер.: а) бросать, куда-н., 
направлять, обращать къ, на, противъ 
кого, осиіоз іп а^т: сиірат іп а^т, 
свалить. — Ь) прегн., соображать, за¬ 
ключать, догадываться, дѣлать заключе¬ 
ніе, догадку (о чемъ, о чемъ по чему), 
ех огасиіо бе аіда ге. — со слѣд. асе. 
с. іпі. или съ допол. предл. ^иае іет- 
резіаз ітрепбеаі).— отс. тк. объяснять, 
толковать, о ргаесіаге сощесіит а ѵи1§0' 
іп Шат ргоѵіпсіат отеп, какъ удачно 
ворожилъ народъ объ этой провинціи! — 
II) въ широкомъ смыслѣ: 1) соб.: а) дать 
куда-и. удалиться ши забрасывать 
куда-н. = бросать куда-н., гнать, заго¬ 
нять, паѵет іп рогіит (о бурѣ): тіііѳ- 
гез іп ешп Іосит: аідт іп тебіит, взять 
въ середину: аихіііа іп тебіат асіет, 
ставить: аЦт іп Іаиіитіаз, іп сагсегет, 
іп ѵіпсиіа, іп саіепаз, заключать: Ьозіез 
іп Іидат, обращать въ бѣгство.—тк. зе 
соф, бросаться куда-н., поспѣшно уда¬ 
ляться, 80 іп рогіит: зе іп йі^ат, по¬ 
спѣшно обратиться въ бѣгство: зе іп 
зі&па, броситься къ знаменамъ. — Ь) ру¬ 
кою гс класть куда, вкладывать, всовы¬ 
вать, а^т іп сиіеит. — особ, оружіе 
вонзать, діабіит іп абѵегзот оз: соп^ес- 
іит іп ^иііиге Геггит (|). — 2) пер.: 
а) бросать куда-н., а) въ извѣстное со¬ 
стояніе :с ввергать, Ьозіез іп іеггогет 
ас іитиііит: аЦт сх оссиіііз іпзібііз аб 
арегіит Іаігосіпіит, вытѣснить кого изъ 
скрытыхъ засадъ и заставить его открыто 
разбойничать. — /?) въ подраздѣленіе 
включать, Гогепзет іигЬат іп яиаіиог 
ігіЪиз. — у) на извѣстное время пере¬ 
носить, егітеп іп еа іетрога, относить: 

зе іп посіет, пуститься подъ ночь въ 
дорогу: согуісі іп посіст, запоздать до* 
самой ночи. — Ь) деньги, бросать, упо¬ 
треблять на что, іапіат ресипіат іп 
ргоруіаеа. — с) письменно вносить куда- 
и., включать, прибавлять, 1е§ет іп бесі- 
тат іаЬиІат. — б) устно вносить, обсу¬ 
ждать, саизат іп сотіііо аиі іп Іого апіѳ 
тегібіет. 

соп]й&‘Шіз, е, брачный (•(•). 
сощйзіиш, 1і, п. брачный союзъ, бракъ,, 

супружескія отношенія.— теіоп, — су¬ 
пругъ, супруга. 

соп^й^о, аѵі, аіит, аге, соединять, 
атіеіііат. 
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сов)ипс1ё, асіѵ. I) совокупно, вмѣстѣ, 
нераздѣльно. — II)въ тѣсной связи, друж¬ 
но, ѵіѵсго сшп ак^о. 

соіуипсііт, асіѵ. совокупно, вмѣстѣ, 
соіципсііо, бпів, і. соединеніе, связь, 

I) въ пространствѣ: рогіиит.—II) внѣш¬ 
няя или внутренняя связь рооб.: а) не¬ 
одуш.. саизае. — Ь) одуш., общежитель¬ 
ная связь въ государствѣ, семьѣ (тк. 
сит аЦо и іпіег зе), а) вооб. союзъ, 
добрыя (въ политическомъ отношеніи — 
сосѣдскія, дружественныя) отношенія, 
дружба; отс. со^ипсііопіз арреіііиз, 
стремленіе къ общежитію. — Р) связь по 
рожденію, по браку, родство, свойство. 

сопіипсіиз, а, иш, РАсу. I) со б., въ 
пространствѣ, соединенный, зиЫісае сит 
отпі ореге соп)ипсіае.— особ, по мѣсту, 
прилегающій, смежный, сосѣдній, іЬе- 
аігит сопіилсіит (іотиі: сопіипсіа Сар- 
рабосіае РарЫа^опіа. — И) пер.: соеди¬ 
ненный: А) по времени, о липахъ, со¬ 
временный, современникъ, Ьогшп аеіаіі 
ргоре сопз'ипсіиз Ь. ОеШиз: сиі аеіаіе 
соп]ипсііог, (я былъ) къ нему ближе по 
возрасту. — В) внѣшнимъ или внутрен¬ 
нимъ образомъ соединенный, 1) вооб.: а) 
внѣшне соединенный, соп)ипс1і8 раззіЬиз 
зраііагі (у): с. (вмѣстѣ)іеіа іегатиз(у).— 
Ь) внутренно соединенный, связанный, на¬ 
ходящійся въ связи, согласованный, со¬ 
гласный, с.^шіісішп сшп ге.—2)въ част.: 
a) бракомъ соединенный, сочетавшійся 
бракомъ, о бідпо соиіипсіа ѵіго! (1*).— 
b) узами родства, дружбы связанный, 
родственный, дружественный, привязан¬ 
ный (нрот. аііепиз), с. Рошре)и$: сіѵііаз 
с. рориіо Котапо, союзное съ іс. — пер., 
атісіііа сощипсНог, слишкомъ тѣсная 
дружба. 

соп)ип§о, іннхі, ^псішв, ёге, соеди¬ 
нять, связывать (нрот. зоіѵеге), I) соб. 
съ баі. (съ ге), съ сит с. аЫ. и съ однимъ 
аЫ. (чѣмъ?), паѵі опегагіае аііегат: са- 
Іатоз ріигез сега (і*). — II) пер.: 1) въ 
пространствѣ соединять, а) вооб.: а) не¬ 
одуш., бехігаз (*[*), бехігат бехігае (*^).— 
отс. постройку, мѣстность какъ-бы соеди¬ 
нять съ другою, аебШсіа (зс.тоепіѣиз): 
тигиз топіет сит оррібо соп^ип^іі: са- 
зіга сазігіз, разбить лагерь противъ ла¬ 
геря.—р) животное, едшип ѳдио (^иабгаіі, 
налетать на К. — Ь) въ извѣстное обще¬ 
ство соединять, присоединять, тк. зе 
соц}. и разз. соединяться, примкнуть, зе 
сит ііз (во время бѣгства): тк. ргіті 
соіуипдипіиг иііітіз (въ походѣ).—особ, 
лагерь, отряды соединять въ одно цѣлое, 
сазіта: зе сит Веі^із, соединиться съ б.: 

сіѵііаіет ЗепопіЬиз соо)ицхѳгап1, соеди¬ 
нившись съ сообразовали одну общину.— 
2) во времени: посіет біеі.— 3)внѣшне 
или внутренно связывать, соединять, а) 
пеодуш.,въ изложеніи присоединять,при¬ 
бавлять, раиса Ьиіс соттепіагіо. — а) 
извѣстное положеніе или состояніе свя¬ 
зывать съ кѣмъ или чѣмъ, соединять, 
ставить въ связь, ставить въ зависимость 
отъ чего, саидат или заіиіет аіф сшп 
соттипі заіиіе: сит Ыз іезііЪиз зиат 
геіідіопет, на показаніяхъ этихъ свидѣ¬ 
телей основывать свои религ. обязан¬ 
ности. — р) прегн., аа) предпринимать 
сообща, ЪеИшп. — рр) союзъ заключать, 
сопиѣіа, атісіііат.— Ь) лицъ: а) вооб. 
соединять, аЦтп сит беогиш іттогіа- 
Ііит Іашіе, чыо-н. славу ставить на ряду 
со славою 2С. — Р) союзомъ въ государ¬ 
ственной и семейной жизни соединять, 
сближать, сдружать, политич., аЦт зіЪі: 
общимъ дѣломъ, зе іп пе^оііо. —' обще¬ 
житіемъ, дружбой, аЦт Ьозріііо аЦие 
атісіііа: родствомъ, зе іесит аШпііаіе 
сопзип^і сиріі. — бракомъ, Шіаз зиаз 
аіф йіііз таігітопіо, сочетать бра¬ 
комъ. 

сощипх, см. соп)их. 
сощйпШо, оніз,і. взаимная присяга= 

союзъ, основанный на взаимной присягѣ, 
братскій, союзъ, а) вооб.: соп^игаііопет 
поѣіШаііз іасеге: Еігигіаѳ ргіпсірит соп- 
^игаііо бе Ъеііо іасіа. — Ъ) въ дурномъ 
смыслѣ, заговоръ, Саііііпае: соп^игаііо 
іп (противъ) ак^б: содіигаііопет іасеге 
(тк. сопіга а^т и іп сариі аіф). — тѳ- 
іет. = заговорщики. 

со^йго, аті, йіиш, агс, вмѣстѣ 
клясться, 1) вооб. = вмѣстѣ или одно¬ 
временно клясться, а) вооб.: ^иае ^игаі 
тепз езі, піі сопіигаѵітиз іііа (і*). — 
Ъ) вмѣстѣ присягать, принимать присягу 
(знамени), и соп]игаіиз, давшій присягу 
(знамени). — II) обязываться взаимною 
клятвою или присягою, присягою скрѣ¬ 
плять союзъ, принесеніемъ клятвы соеди¬ 
няться, а) вооб.: аЪзоІ. (соп)игаіае тіііе 
гаіез, тысяча кораблей союзныхъ гре¬ 
ковъ і*). — съ асе. с. іпі. — отс. соп^и- 
гаіиз, связанный клятвой, обязавшійся 
клятвой, тк. поэт, съ іпі. — ѣ) на дур¬ 
ное дѣло тайно сговариваться, составлять 
заговоръ, аѣзоі., Ьъ сит аЦо, съ іпіег 
зе, сопіга или абѵегзиз а^т, іп ак^б 
(напр. іп опте Яадіііит), бе ак*а гѳ (напр. 
бе іпіегйсіепбо Ротрер), съ іпГ., съ иі 
с.соп].или съ допол.предл.—Рагі. сопр- 
гаіиз, составившій заговоръ, іезіез: 
(поэт.) агта (заговорщиковъ) :с.іп аЦб.— 
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Ріиг. зиЪеі., соп)‘игаіі, бгиш, ш. заговор¬ 
щики. 

сонщх и смципх, с. супругъ, 
•супруга, отс. тк. ріиг. = супруги. — 
у поэт., невѣста. 

сопі... сопт..., см. соіі... сошт... 
соппесіо, пехйі, пехит, ёге, связы¬ 

вать, сплетать, эапдесть, посредствомъ 
связыванія, сплетайія зс соединять, съ 
баі. (съ чѣмъ?), съ сит с. аЪІ., съ іпіег 
зе или съ аЫ. (чѣмъ?), I) вооб : 1) соб.: 
ііЪі соппехоз сагреге сппез(|).—2) пер.: 

•непосредственно присоединять, во вре¬ 
мени, соппехі Ьіз ГппегіЬпз (ііез, слѣдую¬ 
щіе за похоронами. — И) прегн., изъ 
частей составлять, ѵеііега іпіег зе ѵіп- 
сіге соппехіз побіз (•(*). 

сопшіог, пізиз и ш'хиз вит, пііі, 
опираться, упираться, I) соб.: 1) вооб.: 
соппіхі Ьитегіз (плечами 1*).—2) прегн.: 
.а) руками или ногами опираясь о землю, 
подниматься, чтобы встать, іп?апіез соп- 
пііипіиг, зе иі егі^апі. — объ упавшихъ, 
іп соппііепбо. — Ь) куда-н. взбираться, 
карабкаться, іп зшшпшп ^идиш. — с) ро¬ 
жать, ^етеііоз (|). — II) пер., изо всѣхъ 
силъ стараться, солиться, съ іп?. — съ 
аЫ. отпіЬиз сорііз, апіто, употреблять 
всѣ средства, всѣ душевныя силы. 

соппіѵёо (сбпіѵёо), піѵі или піхі, ёге, 
закрываться, смыкаться, о глазахъ, и 
прегн., смыкать, прищуривать глаза, о 
людяхъ, I) соб., о глазахъ, соппіѵепіез 
(слѣпыя) іИі осиіі аЬаѵі Іиі.— о людяхъ, 
воплю. — II) пер.: а) вооб.: зорііа ѵігіиз 
соппіѵеі іпіегбит. — Ь) въ част., смо¬ 
трѣть сквозь пальцы, быть снисходи¬ 
тельнымъ, аѣзоі. или іп аЦа ге. 

соппйЪШіз, е, брачный (*(*). 
соппйЫшп, см. сопаЪішп. 
сопбріит, Іі, п. сѣтка отъ комаровъ 

(какъ пологъ). 
сбпог, аіив вит, агі, пытаться, пред¬ 

принимать та^пит ориз: тиііа зіиііе.— 
съ іп?., пытаться, пробовать, рѣшаться; 
тк. съ зі. 

совдиаззо, аѵі, аіиш, йге, потрясать; 
нер., поражать, разстроивать. 

сопдиёгог, ^иезіиз вит, ^иё^і, жало¬ 
ваться на что-н., сѣтовать, а) отъ боли, 
зиат ?ог!ипат. — Ь) отъ негодованія, 
неудовольствія громко жаловаться, аЬзоІ. 
или съ асе. = на что (тк. и съ сит а^о, 

•ариб пли асі а^т, іпіег зе и рго аЦо); 
съ бе с. аЫ. 

совдиезііо, бпіз, ?. громкая жалоба. 
*сои^аез(й8, й, т. сѣтованіе, вопль, 
совдиіезсо, ^иіёті, ^иШит, ёге, успо- 

«опваться, I) тѣлесно оставаться покой¬ 

нымъ, отдыхать (прот. аЦб а^еге), о 
лицахъ, аЬзоІ. или съ ех или аЬ аЦа 
ге. — прегн., а) имѣть роздыхъ, дне¬ 
вать . — Ь) отдыхать = спать. — II) пер.: 
1) о неодуш. = пріостанавливаться, пре¬ 
кращаться, сопдиіезсіі ѵесіі^аі. — 2) о 
лицахъ, находить покой, отдыхъ; отс. 
іп аЦа ге, находить въ чемъ успокоеніе. 

соп^пі^о, цшзіѵі, дшвНшв, ёге, прі¬ 
искивать = со всѣхъ сторонъ набирать, 
собирать, особ. тк. повсюду искать, оты¬ 
скивать, разыскивать что-н. потерянное, 
скрытое, съ абѵ. (напр. ипб^ие), съ ех 
с. аЫ. или съ однимъ аЫ., съ асі. с. 
асе., а) въ матер, отношеніи, Ііііегаз 
(письм. свидѣтельства): зосіоз асі аіят 
іпіегйсіепсіит.— въ част., колонистовъ, 
солдатъ набирать, вербовать, соіопоз, 
Зісиіоз.— Ь)въ нематер, отношеніи, ріа- 
сиіа ігае бейт: аЦб зееіегіз еі Яа^іііі, 
искать случая совершить позорное пре¬ 
ступленіе. 

соп^иІзШо, бпіз ?. пріпскивапіс, на¬ 
бираніе, собираніе, тк. разыскиваніе, 
поиски, ріасиіогит. — насильственный 
наборъ, вербовка солдатъ. 

соп4Ш8ІІбг, огіз, т. наборщикъ, вер¬ 
бовщикъ. 

сопзаеріо, заерзі, заеріит, Іге, огора¬ 
живать.— отс. сопзаеріит, і, п. ограда. 

сопзаіиіо, аѵі, аіит, аге, громко при¬ 
вѣтствовать, съ двумя асе. = привѣт¬ 
ствуя называть, іпіег зе (другъ друга): 
аЦт ге§ет. 

сопзап$и!пёаз, а, шп, единокровный, 
родственный, о братьяхъ и сестрахъ = 
братскій, родной, ІигЬа (*і*).—зиЬз!., соп- 
запдиіпеиз,і,т.родственникъ,въ част. = 
братъ; ріиг, сопзап^иіпеі, огит, т. род¬ 
ные, родственники. 

сопвап^иІпИаз, аііз, ?. кровное род¬ 
ство, родство. 

сопзсёіёгаіиз, а, пт, РАб^ злодѣй¬ 
скій, нечестивый. 

сопзсёіёго, аѵі, аіипі, аге, осквернять 
преступленіемъ. 

сопзсепбо, зсепбі, зсепзиш, ёге, всхо¬ 
дить, взбираться, ѵаііит, едиит, іп 
еяиит, сѣсть на гс (|).—особ. с. паѵет, 
іп паѵет или одно сопзс. = сѣсть на ко¬ 
рабль, отправиться на кораблѣ. 

сопз.сіепМа., ае, ?. I) совмѣстное зпапіе 
о чемъ, соглашеніе, ос) съ §еп. зиіу., 
отпіит Ьогит. — р) съ %еп. оЪ^, сощи- 
гаііопіз. — отс. кругъ людей, знающихъ 
о чемъ-н., чшз потеп теит іп сопзсіепііа 
ізііиз ?ас!о аибіѵіі? въ ріиг., сопзіііа 
сопзсіепііаеяие е,іизтобі ?асіпогига, люди, 
которые уговаривали и знали о к*. — 
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у) въ связи аЬзоІ.: сопзсіепііаѳ сопіа- 
діо. — И) совершенное знаніе, убѣжде¬ 
ніе, сознаніе, А) вооб.: «) съ деп. оід., 
ѵігішп позігагшп. — Р) съ допол. предл., 
сопзсіепііа, циій-аѣеззеі ѵігішп. — у) въ 
связи аЬзоІ.: позіга зіаЪіІіз сопзсіепііа, 
самосознаніе. — В) сознаніе нравствен¬ 
ныхъ качествъ, воли, поступковъ, 1) вооб.: 
а) съ деп. оЪ].: Ьепѳ асіае ѵііае. — Р) съ 
<1ё с. аЫ.: ех пиііа сопзсіепііа (1е сиіра, 
въ полномъ сознаніи моей невинности.— 
2) въ част., сознаніе праваго и непра¬ 
ваго дѣла, совѣсть, а) съ деп. зиЪ]., апіші 
(об. объ угрызеніи совѣсти); ріиг соп- 
зсіепііае апіті, угрызенія совѣсти.—р) 
съ айц.: гесіа, чистая: таіа, нечистая 
совѣсть.— у) аѣзоі., часто о Ьопа соп¬ 
зсіепііа (напр. сопзсіепііа ігеіиз), частью 
о таіа сопзсіепііа (напр. апдог сопзсіеп- 
Ііае, сопзсіепііа тогйегі): то(1ез1іат іп 
сопзсіепііат (Іисеге, усмотрѣть въ скром¬ 
ности знакъ нечистой совѣсти. 

сопзсіпйо, зсійі, зсіззит, ёге, разры¬ 
вать въ куски, ерізіоіат. 

* сопзсіо, іге, сознавать за собою вину, 
піі зіЬі, не знать за собою никакой 
вины (і*). 

сопзсізсо, зсіѵі или 8СІі, зсііпт, ёге, 
Формально опредѣлять, Формально рѣ¬ 
шать, 1) вооб., Ьеііит; со слѣд. иі с. 
сопі.—И) въ част., рѣшаться на что-н., 
добровольно избирать, зіЬі тогіет или 
одно тогіет, лишить себя жизни: зіЬі 
ехзііішп, обречь себя на изгнаніе: іасі- 
ппз іп зе ас зиоз іоейит, совершить. 

сопзсіиз, а, шп, 1) знающіё вмѣстѣ 
съ другимъ что-н., и зиЪз!., свидѣтель, 
свидѣтельница,соучастникъ,сообщникъ, 
соучастница, к, а) съ деп.: соп]игаііопіз, 
соучастникъ въ заговорѣ, соумышлен¬ 
никъ; поэт., о неодуш., с. іаіі зійега. — 
Р) съ (Іаі. = знающіе о ч., іасіпогі. — 
у) съ допол. предл.: гез, тиіііз сопзсііз 
^иае дегегеіиг, еіаіа. — ?) аЬзоІ., особ, 
о заговорщикахъ, сопзсіоз сеіаге. — о 
повѣренныхъ въ любовныхъ дѣлахъ (Ѣ).— 
поэт., о неодуш., пох. — II) знающій о 
себѣ, знающій за собою (съ и безъ зіЬі), 
А) вооб., а) съ деп.: зі аіф іпрігіаезіЬі 
с. іпіззеі: сопзсіа зіЪі гесіі тепз, чи¬ 
стая совѣсть (*(*).— р) съ асе. с. іпГ.: 
еізі тіЫ зит сопзсіиз ттциат те пі- 
тіз сирійит іиіззе ѵііае. — у) съ допол. 

предлож.: диит ІіЪі с. еззеі, циат іпі- 
тіеит сіеЬегеІ Саезагет ЬаЬеге. — д) 
аЪзо1.,сопзсіі зіЪі: поэт.,ѵіг!из сопзсіа.— 
Б) въ част., сознающій за собою вину, 
апіпшз. 

сопзсгіѣо, зегірзі, зегіріпш, ёге, I) 

записывать, т.-е. 1) вносить вь списки 
и т. о. набирать, составлять, а) войска, 
Іедіопез.—Ь) опредѣленный классъ гра¬ 
жданъ, сепіигіаз Ігез ецшіит, соста¬ 
влять.—тк. гражданъ и негражданъ ради 
происковъ на выборахъ раздѣлять на из¬ 
вѣстные классы (центуріи), Ріапсішп соп- 
зегірзіззе. — с) вносить въ списки сена¬ 
торовъ; отс. раігез сопзсгіріі, сенато¬ 
ры.—въ зіпд., раіег сопзсгіріиз'и (поэт.) 
одно сопзсгіріиз, сенаторъ. — 4) коло¬ 
нистовъ набирать, зех тіііа іатіііагит.— 
2) сочинять, составлять, писать, Іезіа- 
тепіа.—ІІ)исписывать, тепзат ѵіпо (і). 

сопзсгірііо, бпіз, 1. сочиненіе, соста¬ 
вленіе, іаізаѳ сопзсгірііопез диаезііопшп, 
поддѣлка слѣдственныхъ протоколовъ. 

сопзёсо, зеейі, зесіиш, аге, разрѣзать,, 
изрѣзать. 

сопзёсгаііо, бпія, Г. освященіе, посвя¬ 
щеніе, (Іотиз: саріііз, проклятіе: Іедіа 
аиі роепае, признаніе ненарушимости 
закона или кары. 

сопзёсго, аѵі, аішп, аге, освящать 
что-н. мірское, посвящать божеству, объ¬ 
являть священнымъ, 1) соб.: А) вооб.: 
ОгассЬі Ьопа: СагІЬадіпет ѵеіегет (чтобы 
лишить бывшихъ жителей возможности 
возстановить его). — рагі. сопзесгаіиз, 
священный (прот. ргоГашіз), Іосі. — В) въ 
част., причислять къ богамъ, обоготво¬ 
рять, ІлЬегшп. — II) пер.: А) вооб., освя¬ 
щать, посвящать, ^ш сегііз ^иіЪи8(^ат 
зепіепіііз яиазі аййісіі еі сопзесгаіі 
зипі.— В) въ част., увѣковѣчивать, обез¬ 
смертить, аЦй тетогіа еі Ііііегіз. 

сопзесіог, аіпз зпт, агі, постоянно, 
неотступно слѣдовать, 1) зооб.: 1) по¬ 
стоянно сопровождать, иттн за, аЦт.— 
2) пер., неусыпно что-н. преслѣдовать, 
пристращаться, стремиться, домогаться, 
ѵегЬа, гоняться за словами (а не за 
сутью). — II) въ част., враждебно пре¬ 
слѣдовать, Ьозіез, ресога: сопзесіапіішп 
(преслѣдователей) Іитиііиз. 

сопзёсйііо (сопзёдийііо), бпіз, 1. слѣд¬ 
ствіе, I) слѣдствіе, какъ дѣйствіе. — 
II) послѣдовательность, ѵегЬогит. 

сопзёпезсо, зёпйі, ёге, старѣть, со- 
старѣться, I) старѣть = достигать глу¬ 
бокой старости, о лицахъ, іп а^о Іосо 
(поэт, одно а^о Іосо).—II) въ дурномъ 
смыслѣ, состарѣться, а) соб.: а) о ли¬ 
цахъ, становиться старикомъ, особ, 
раньше времени терять юношескія си¬ 
лы, дѣлаться слабымъ, ослабѣвать, съ 
іп аф Іосо, съ ай или сігса аідт Іосит.— 
Р) о физическихъ и душевныхъ силахъ,, 
пріѵупляться, тупѣть.— Ь) пер., а) вооб., 
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по внутренней силѣ ослабѣвать, іпѵійіа 
содпііа саиза сопзепезсіі. — р) уста¬ 
рѣть =терять политическую силу, зна¬ 
ченіе, вліяніе, выходить изъ употребле¬ 
нія, о лидахъ, законахъ и т. п. 

сопзепзіо, бпіз, Г. согласіе, I) вооб.: 
а) о лицахъ, согласіе, единомысліе, еди¬ 
нодушіе, единодушное стремленіе, едино¬ 
гласное рѣшеніе (прот. (ііззепзіо), тк. съ 
§еп. (напр. ІіЪегІаІіз ѵііиіісапсіае) или 
съ іп или (іѳ ак^а ге. —'Ь) о неодуш., 
стройность, гармонія, цаіигае. — II) въ 
дурномъ смыслѣ, тайное соглашеніе, со¬ 
общничество, зееіегаіа; теіоп., сообщ¬ 
ники. 

сопзепзйз, йз, т. согласіе, единомы¬ 
сліе, единодушіе, единодушное стремле¬ 
ніе, единогласное рѣшеніе, единодушный 
сговоръ, оріітаіит: аііепіаіае йеіесіі- 
опіз, участіе въ гс; отс. сопзепзи 
айѵ.= единогласно, съ общаго согласія, 
но общему желанію. — пер., о неодуш., 
стройность, гармонія, паіигае. 

сопзепіапёиз, а, иш, согласный, со¬ 
отвѣтственный, тк. совмѣстный съ чѣмъ 
(прот. йіззепіапеиз, гери^папз), аіеі геі 
или сит аіда ге: сопзепіапеиз зіЪі езі, 
не противорѣчитъ самому себѣ. — отс. 
сопзепіапеит езі, сообразно съ здравымъ 
смысломъ, въ порядкѣ вещей, естествен¬ 
но, съ асе. с. іпі. 

сопзепііо, зепзі, зепзат, Іге, согла¬ 
шаться съ кѣмъ или чѣмъ, быть соглас- 
пымъ, согласно или единогласно рѣшать, 
принимать единогласное рѣшеніе, согла¬ 
шаться на или насчетъ чего, I) соб., о 
лицахъ: 1) вооб., <1е ак^а ге, сит аЦо 
(Іѳ аЦа ге: аісі или аісі геі (зіисіііз 1е 
сопзепііге, что тебѣ нравятся занятія і*): 
зіЬі ірзит, быть послѣдовательнымъ, не 
противорѣчитъ себѣ: ай гет риЫісат 
сопзегѵапйат: іп аЦа ге: іп аЦй: Ьеі- 
Іит или иі Ъеііит йаі, единодушно рѣ¬ 
шать: сопііопет, единогласно назна¬ 
чать.— сопз. съ іпГ. или съ иі. с. сощ.— 
сопзепзит езі съ асе. с. іпі. или съ иі 
с. соп). — 2) въ част., вступать въ со¬ 
глашеніе, сговариваться, об. въ дурномъ 
смыслѣ, составлять заговоръ, аЪзоІ., 
сит а^о, сопіга акрп: Ъеііі Гасіепйі 
саиза: йе игЬе Ігайепйа Апііраіго: ай 
ргойепйат НаппіЬаІі игЬет: сит аЦо 
съ іпГ. или съ иі с. соп). — II) пер., о 
неодуш., согласоваться, быть соглас¬ 
нымъ, гармонировать, соотвѣтствовать, 
аЬзоІ. или сшп аЦа ге: аісі геі. 

сопзёріо, сопзёріиш, см. сопзаеріо. 
сопзёциог, вёсйіиз (зёдийіиз) зшп, зё- 

циі, непосредственно слѣдовать, I) вооб.: 

1) соб.: а) въ хорошемъ смыслѣ, аЬзоІ. 
или аЦт (за кѣмъ): аЦт ѵезіі^ііз (по 
пятамъ). —р) преслѣдовать, аЬзоІ. или 
акрп.— 2) пер.: а) по времени непо¬ 
средственно слѣдовать, наступать, по¬ 
слѣдовать, аЬзоІ. или съ асе., каес 
диитйіхіз8е1,зі1еп1іит езі сопзесиіит.— 
Ь) какъ слѣдствіе непосредственно слѣ¬ 
довать за чѣмъ, составлять непосред¬ 
ственное слѣдствіе, непосредственно вы¬ 
текать, а) вооб., диой йісіит та^па 
іпуійіа сопзесиіа езі. — р) логически 
вытекать, слѣдовать, поп ѵійѳі, диае 
диапщие гет гез сопзедиаіиг, что изъ 
чего логически вытекаетъ. — с) взгляду, 
предписанію, образцу гс строго слѣдо¬ 
вать, строго держаться, тейіат сопзіИі 
уіат. —П) прегн., слѣдовать за кѣмъ, 
чѣмъ == догонять, 1) соб.: а) въ хоро¬ 
шемъ смыслѣ, іпіегіт геіциі Іе^аіі зипі 
сопзесиіі, пришли: аідт іп іііпегѳ.— 
Ь) какъ преслѣдователь, аЬзоІ. или 
аЦт: соІитЬат реппіз (о коршунѣ •}■): 
акрпрейіЪиз (|).~и (въ картинѣ) еопип 
сопаіиз іпѵезіі^аге еі сопзедиі, выслѣ¬ 
дить усилія и узнать ихъ замыслы. — 
2) пер.: а) вооб. достигать чего, а) о 
лицахъ, обладанія, успѣха гс, при или 
безъ собственнаго участія, достигать 
чѳго-н., пріобрѣтать, получать, копогез 
атрііззітоз: Іапіат §1огіат йиаЬиз ѵіс- 
Іогііз. — съ иі или пѳ с. сопр, съ ИЛИ 
безъ предшествующаго общаго объекта 
(кос, ій).—р) о счастливыхъ и несчаст¬ 
ныхъ обстоятельствахъ, доставаться ко¬ 
му, постигать кого, Іапіа ргозрегііаз 
Саезагет езі сопзесиіа иі еіс.—Ь) дости¬ 
гать чего-н. такого, что въ какомъ-н. 
отношеніи имѣетъ преимущество въ на¬ 
шихъ глазахъ, а) соревнованіемъ, та- 

,)огет. — и особ, словами = вполнѣ вы¬ 
ражать что-н., аіф Іаийез ѵегЬіз. — 
Р) умомъ, памятью постигать, аЦй те- 
тогіа, обнять памятью. 

1. сопзёго, зёѵі, зіішп, ёге, I) засѣ¬ 
вать, засаживать, а^гоз. — II) сѣять, 
сажать, агЬогет. 

2. сопзёго, зёгйі, зегіит, ёге, сцѣ¬ 
плять, сплетать, скрѣплять, часто съ 
йаі. илиіпіѳг зе, І)вооб.: а) два или болѣе 
предметовъ другъ съ другомъ, а) соб.: соп- 
зегіа аиго рѳіііз (скрѣпленная золотыми 
пряжками •(•): ігапзѵегЬегаІіз зсиііз іпіег 
зѳеопзегіі.—Р) пер.: ехойіа ГаЪеІІіз ро- 
ііззітит АІеІІапіз: посіет йіеі ф.— Ь) 
(об. въ рагі. регі. с. аЫ.) что-н. изъ от¬ 
дѣльныхъ частей составлять, сковы¬ 
вать, Іогіса сопзегіакатіз ашч^ие Ігіііх, 
панцырь изъ (металлическихъ или костя- 
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пыхъ) пластинокъ, скрѣпленныхъ золо¬ 
тыми, въ три проволоки, кольцами (|).— 
II) въ част.: 1) изъ любви присоединять, 
Іаіиз Іаіегі = примкнуть, пристать (•)*). — 
2) враждебно сводить, а) воен. і. і, с. ша- 
шш или тапиз, вступить въ рукопашный 
бой, схватиться (тк. съ соттіпиз, сит 
а^о или іпіег зѳ): с. рие;пат, завязывать 
сраженіе (тк. съ соттіпиз или ехрго- 
рі^ио, сит а^о или іпіег зе): тк. сегіа- 
теп, ргоеііит (тк. съ соттіпиз); отс. па- 
ѵіз сопзегііиг, вступаетъ въ сраженіе; и 
аЪзоІ. (= вступать въ сраженіе, завязы¬ 
вать сраженіе), с. сит Іеѵі агтаіига. — 
пер., Ьаиі і^поіаз Ъеііі агіез іпіег зезе с., 
употреблять другъ противъ друга іс.—Ь) 
судеб, і. і., аЦт ѳх ^иге тапит сопзег- 
іит ѵосаге, требовать кого въ судъ для 
вчинанія гражданскаго процесса прило¬ 
женіемъ руки къ спорному предмету. 

сопзегѵа, ае, і. сопевольница, пер., 
іогез, участвующія въ рабствѣ (*[•). 

сопзегѵаііо, опія, і. сохраненіе, 
сопзегѵаібг, огіз, т. хранитель, 

спаситель. 
сопзегѵо, аѵі, аіиш, аге, сохранять, 

оберегать, а) сопсг., охранять отъ порчи, 
гибели = беречь, сберегать (прот. рег- 
<1еге), разз. сопзегѵагі (прот. регіге), 
а) одуш., снасать, особ, часто=щадить, 
даровать жизнь (о побѣдителѣ), сіѵез 
зиоз и съ двумя асе., отпез заіѵоз.— 
Р) неодуш., сберегать, содержать въ 
хорошемъ состояніи, спасать, гез зиаз: 
раігіат. — Ъ) аЬзіг. сохранять, соблю¬ 
дать, иаблюдаіь, не нарушать, а) вооб. 
извѣстныя внѣшнія или внутреннія об¬ 
стоятельства (прот. ѵіоіагв, оопіпгЬаге, 
тіпиеге), огсітез, оставаться въ рядахъ: 
Мет. — р) настроеніе гс: ргізііпат 
зиат ѳг§а аЦт ѵоіипіаіет. 

сопвегѵиз, і, т. соневольникъ, 
сопзеззбг, бгіз, т. сидящій возлѣ, ря¬ 

домъ, а)=сосѣдъ (за столомъ, въ теа¬ 
трѣ). — Ъ) засѣдатель (въ судѣ). 

сопзеззйз, йз, т. сидѣніе вмѣстѣ, 
отс. засѣданіе, собраніе (тк. въ ріиг.). 

сопзідёгаіё, а<Іѵ. осмотрительно, об¬ 
думанно. 

сопзШгаіпз, а, шн, РАф. І)разз.= 
тщательно обдуманный, ^шіісіа.—II) ас- 
ііѵ. = осмотрительный,. осторожный, о 
лицахъ, тк. іп аЦа ге. 

сопзійёго, аѵі, аіиш, аге, осматри¬ 
вать, разсматривать, всматриваться гла¬ 
зами, I) соб.: а^<1; аЦт съ допол. 
предл. (*(*).—П) пер., умомъ разсматри¬ 
вать = тщательно обдумывать, сообра¬ 
жать, взвѣшивать, аЦЗ, а^<1 ех а^а ге 

или ех зе, <Іѳ а^а ге сит а^о, зесит 
іп апіто а^<1, ситапіто зио(сит апі- 
тіз зиіз), съ допол. предл. 

сопзіДо, зё<1і, зеззит, ёге, садиться, 
аѣзоі., или съ а<Іѵ., ргаер. или съ §еп. 
и аЫ. Іосі, I) соб.: а) объ одуш. (прот. 
зигдеге, сопзиг^еге, ехсііагі, т.-е. вста¬ 
вать, подниматься, или атѣиіаге, хо¬ 

дить, расхаживать; регГ. сопзе(іі88е,прот. 
і зіаге, стоять), с. іп ага: іег^о іаигі 

(*(*).—Такъ особ.: «) для ученой бесѣды 
садиться гдѣ-н., еосіет іп зраііо. — 
Р) для совѣщанія, въ судѣ садиться, 
засѣдать, имѣть засѣданіе, аѣзоі. или іп 
іЬеаіго: йпіЬиз Сагпиіит іп Іосо соп- 
зесгаіо (о друидахъ).—рѣдко объ обви¬ 
няемомъ, аіѵегзиз айѵосаіоз іп сопзі- 
Ііит, Занять мѣсто напротивъ пригла¬ 
шенныхъ на военный совѣтъ. — у) какъ 
воен. і. і., частью = въ боевой линіи 
садиться, зиЬ ѵехііііз. — частью => за¬ 
сѣсть въ засаду, становиться въ засаду, 
аѣзоі. или іп іпзіеіііз: іпіег ѵіг^иііа. — 
частью вооб .= послѣ похода, во время 
бѣгства располагаться, останавливать¬ 
ся, занимать мѣсто, засѣсть: а(і гірат 
КЬепі: іп ео соііе: рго сазігіз: зиЬ 
топіе: ігапз і(І йшпеп. — д) на болѣе 
или менѣе короткое время, въ извѣст¬ 
номъ мѣстѣ, поселяться, о плавающихъ 
тк. = пристать, причалить куда-н., іп 
йпіЬиз ТЛиогшп: Аизопіо рогіи (*(*). — 
Ъ) о неодуш., осѣдать, опускаться, 
обрушиваться, ^иаѳ (Аірез) ^ат Іісеі 
сопзісіапі: іегга іп^епііЬиз саѵегпіз или 
іп іпдепіет зіпит сопзейіі. — П) пер.: 
опускаться, осѣдать, а) объ одуш.: 
вслѣдствіе потери нравственной устой¬ 
чивости какъ-бы опускаться, іоіат ѵі- 
(Іетиз сопзсгііззе игЬѳт Іисіи, погру¬ 
женъ въ печаль (1*). — Ь) о ноодуш., 
особ. “аЬзіг., сс) засѣсть, укорениться, 
ітргоЬііаз, зі си^из іп тепіе сопзейіі. — 
Р) ослабѣвать, частью вслѣдствіе » по¬ 
тери интенсивной силы=успокоиваться, 
проходить, прекращаться, тоіиз (вол¬ 
неніе) сопзейіі; частью вслѣдствіе по¬ 
тери значенія = приходить въ забвеніе, 
забываться, сопзебіі иігіиздие потеп Ш 
диаезіига. 

сопзі^но, аѵі, аіиш, аге, I) прикла¬ 
дывать печать къ документамъ, запеча¬ 
тывать, печатью засвидѣтельствовать, 
удостовѣрять, скрѣплять, іесгеіит. — 
П) письменно, документально подтвер¬ 
ждать, удостовѣрять, засвидѣтельство¬ 
вать, записывать, аЦсі Иііегіз, записать 
въ книги: аисіогііаіез поз*газ, пись¬ 
менно изложить мои собственные взгляды. 
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сопзШагІпз, 1і, ш. совѣтователь, со¬ 
вѣтникъ. 

сошШог, аіпз ашп, агі, держать со¬ 
вѣтъ, совѣтоваться, аЬзоІ. или Ьаес 
^объ этомъ), тк. съ баі., аісі с. атісе, 
давать дружескій совѣтъ <*)*). 

сопзШиго, Іі, п. совѣтъ, I) асііѵ. 
.А) совѣщаніе, обсужденіе, 1) соб.: 
«сопзШа агсапа: абЫЬеге аЦт сопзіііо 
или іп сопзіііит, приглашать кого для 
участія въ совѣтѣ: тк. (карт.) абЬіЪѳгѳ 

-аЦб іп сопзіііит: іге, тіііеге іп сопзі- 
Ііит: аЦт или ак;б ЬаЬеге іп сопзіііо, 
совѣтоваться съ кѣмъ, справляться съ 
'чѣмъ: сопзіііит езі бе аф гѳ Сагіѣа- 
§іпі, происходитъ совѣщаніе о чемъ въ 
К.: диазі ѵего сопзіііі гез зіі, какъ 
будто дѣло требуетъ обсужденія: егдо 
Ііаес сопзіііі Гиегипі, было предметомъ 
обсужденія: ѵезігит ^ат сопзіііит езі, 
поп зоіит теит, диіб зіі уоЬіз іасіѳп- 
чіит, ваше дѣло, а не только мое — 
обсудить 2с.—Въ част., совѣтъ, засѣда¬ 
ніе сената (об. сопзіііит риЫісит, госу¬ 
дарственный совѣтъ), судейской колле¬ 
гіи, магистрата и его помощниковъ, 
полководца и его военачальниковъ (во¬ 
женный совѣтъ), іп созіііит іге: сопзіііит 
ЬаЪеге, держать совѣтъ (тк. бе аЦа гѳ 
или съ косвен, вопросомъ): абеззе аісі 
іп сопзіііо: баге ак}т аісі іп сопзіііит 
<въ совѣтники). — 2) теіоп., совѣтъ «= 

«собраніе совѣщающихся лицъ, какъ вооб. 
<напр. атісогит, ргор^иогит), такъ 
и въ част, (самостоятельное) совѣща¬ 
тельное присутственное иѣсто, совѣ¬ 
щательная коллегія, совѣтъ выборныхъ, 
о сенатѣ и судейской коллегіи; тк. со¬ 
вѣтъ царя, претора іс, военный совѣтъ, 
военный судъ, сопзіііит ЬаЪеге, бітіі- 
іеге. — поэт. тк. объ одномъ лицѣ, со¬ 
вѣтникъ, совѣтодатель. — Б) благора¬ 
зуміе, мудрость (особ, политическая), 
распорядительность, проницательность, 
ѵіг тахіті сопзіііі: ЪагЪагіз сопзіііит 
поп беіиіі: Ьопо сопзіііо, по зрѣломъ 
обсужденіи; поэт, пер., ѵіз сопзііі ех- 
регз.— П) разз. = совѣтъ, а) какъ рѣ¬ 
шеніе, намѣреніе, планъ, мѣропріятіе, 
замыселъ, умыселъ (прот. сопаіиз, іас- 
Іит и въ ріиг. прот. сопаіиз, сопаіа, 
ѳѵепіа, асіа, іасіа), а) вооб.: с. аибах: 
сіапбезііпит (коварство, интрига): соп¬ 
зіііа ботезііса (именныя повелѣнія): с. 
іпіеііх (злосчастная мысль): пгЪапит, 
рѣшеніе внутренней политики: ЪеШ ра- 
хізчие сопзіііа, внѣшняя и внутренняя 
политика: сареге сопзіііит, принять рѣ¬ 
шеніе, рѣшиться, аЬзоІ. или ех Іешрогѳ 

или ех ге еі іетроге: ге§еге гет риЫі- 
сат сопзіііо ^иобат, управлять госу¬ 
дарствомъ, руководствуясь извѣстнымъ 
принципомъ: сареге сопзіііит съ §еп. 
§египбіі или дегипбіѵі, или съ іпі., или 
съ иі с. соп].: езі сопзіііит (рѣшено), 
поп езі сопзіііит (не рѣшено) съ іпГ. 
или съ иі с. соп].: іпіге сопзіііит 
бе аф ге, или сопіга ак;т, или соп- 
іга аіф ѵііат, помышлять, злоумыш¬ 
лять: іпіге сопзіііит, рѣшиться, съ іпі. 
или съ допол. прѳдл.—аЬзоІ. сопзіііо = 
съ намѣреніемъ, съ умысломъ (прот. 
сази, іогіе, зиа зропіе): тк. ргіѵаіо 
сопзіііо, ргіѵаііз сопзііііз, въ частныхъ 
видахъ, по собственному почину, на 
свой страхъ (прот. риЫісо сопзіііо, 
риЫісіз сопзііііз).—пиііо сопзіііо, вовсе 
не по рѣшенію какой-н. законной вла¬ 
сти. — р) военный* планъ, военная хи¬ 
трость (сполна сопзіііит ітрегаіогіит), 
гаііо еі сопзіііит, хитро разсчитанный 
планъ. — ѣ) совѣтъ, даваемый кому-н., 
іпорз сопзіііі: аісі сопзіііит баге: аіф 
сопзіііа зе^иі, слушаться или держаться 
чьихъ совѣтовъ: зио сопзіііо ші, руко¬ 
водствоваться собственнымъ умомъ. 

сопзІтШз, е, совершенно похожій 
(прот. біззітіііз), съ §еп. или баі. 

сопзіріо, ёге, быть или оставаться 
въ полномъ умѣ, въ совершенной па¬ 
мяти. 

сопзізіо, зіііі, ёге, становиться, I) вооб., 
объ одуш., аЬзоІ. или съ абѵ. (напр. 
іпіиз), съ аб, или апіѳ, или іпіег с. 
асе., съ іп с. аЫ.; или съ двумя пот. 
(напр. Ьі ргохіті сопзіііѳге, ближе всѣхъ 
стали). — Такъ особ.: а) въ качествѣ 
наблюдателя, іегі апітиз ргоріиз соп- 
зізіегѳ (карт. = ближе поговорить о 
дѣлѣ *(■). — р) въ качествѣ слушателя 
въ собраніи, іп іііа сопііопѳ, явиться 
въ собраніе. — у) для извѣстной работы, 
для борьбы становиться, выступать, іп 
соттипіЪиз зи§§ѳз1із: іпіег биаз асіез 
(о единоборцахъ). — о караульщикахъ, 
стрѣлкахъ, защитникахъ мѣста или о 
солдатахъ, становиться, располагаться, 
занимать мѣсто, аЬзоІ. или съ абѵ. 
^ихіа, сопіга) или съ іп, зиѣ, рго с. 
аЫ., съ аб с. асе., съ іп с. асе. (напр. 
іп огЬет, въ кругъ, въ кругу).—П) въ 
част., послѣ движенія становиться = 
останавливаться, пріостанавливаться, 
А) вооб. (прот. іге, рго^гебі, іпатЬиІагѳ, 
тоѵегі), 1) соб.: а) объ одуш., аЬзоІ. 
или съ абѵ. (напр. Ьіс, ргосиі), съ апіѳ 
или сііга с. асе., съ іп с. аЫ. (напр. 
іп іосо), съ однимъ аЫ. (напр. Іітіпѳ 



СОП8І8ІО — 132 — сопзбіог 

-)*).— Такъ особ.: а) для бесѣды, аЬзоі. 
или сшп ак^о. — Р) изъ любопытства, 
удивленія, ради наблюденія, Ъезііаѳ 
заере іттапез сапіи Яесіипіиг еі соп- 
зізіипі. — у) какъ воен. і. і., остана¬ 
вливаться, располагаться, какъ на ко¬ 
роткое время въ сраженіи, въ походѣ, 
въ бѣгствѣ (прот. рго^гебі), аЬзоі., съ 
аб, ргоре с. асе., съ зиЬ, іп с. аЫ. 
съ однимъ аЫ., тк. съ аЬ с. аЫ., 
(напр. а іи^а). — такъ и на долгое 
время, останавливаться, занимать крѣп¬ 
кую позицію, аЬз. или іп Наііа. — д) въ 
качествѣ путешественника, бѣглеца, оста¬ 
навливаться, о плавающихъ тк. = бро¬ 
сать якорь гдѣ-н., приставать куда, 
какъ на время, а<1 апсогат ипа посіе: 
іп рогіи (о корабляхъ). — такъ и на 
продолжительное время, останавливать¬ 
ся, поселяться, оставаться, іп Аопіа 
(І*),іЬі пе^оііапбі саиза.—Ъ) о неодуш.: 
іИѳ сопзізіеге пиЪез .іиззіі, успокоиться 
(І*). — Такъ особ.: о жидкостяхъ, оста¬ 
навливаться, переставать течь (прот. 
Яиеге, ргоЙиеге, тапаге), іег ігі^оге 
сопзііііі запдиіз.—2) пер.: а) о лицахъ 
и олицетворяемыхъ неодуш. предметахъ, 
въ рѣчи на какомъ-н. вопросѣ остана¬ 
вливаться, чтобы поговорить подробнѣе 
о немъ, Ьіс (здѣсь) раиіізрег. — Ь) объ 
обстоятельствахъ, а) останавливаться 
вооб., прекращаться, проходить, пере¬ 
ставать, отпіз абтіпізігаііо ЬеІІі соп¬ 
зізііі: дтіт аб ТгеЬіат іеггезіге соп- 
зііііззеі Ьеііит. — р) объ обстоятель¬ 
ствахъ, имѣть мѣсто, частью = нахо¬ 
дить примѣненіе, существовать, иѣ ипбе 
сиіра огіа еззеѣ, іЬі роепа сопзізіеге!: 
зипі сегіі бепцие йпез, диоз иііга сі- 
ігадие педиіі сопзізіеге гесіит (*)*).— 
частью = состоять, заключаться, ішуог 
рагз ѵісіиз еогит іп Іасіѳ, сазео, сагпѳ 
сопзізііі: ѵііа отпіз іп ѵепаііопіЪиз 
аЦие іп зіибііз геі тііііагіз сопзізііі, 
проходитъ: частью = основываться, за¬ 
висѣть, зрез сопзізііі іп ѵігіиіе. — 
6) прегн., твердо стоять, держаться 
(прот. сабеге), 1) соб.: а) о лицахъ, 
зі ргоЬіЪепі сопзізіеге ѵігез (-(*). — въ 
борьбѣ, а) о борцахъ (прот. бе §габи 
бе^ісі, сабеге), шіпішедие іп ІиЬгісо 
ѵегзаѣііиг еі, зі зешѳі сопзіііегіі, пит- 
диат сабеі (въ карт, объ ораторѣ).— 
р) какъ воен. і. 1., о солдатахъ, іп 
шито: рго ореге.— Ь) о неодуш., диаіез 
диит ѵѳгіісе ееізо аёгіаѳ диегсиз... 
сопзіііегипі, прочно стоятъ (пустивши 
глубоко корни *{*). — 2) пер., какъ-бы 
твердо стоять: сопзізііі сопзііішп, твердо 

рѣшено. — Такъ особ.: а) на судебъ 
состязаніи, твердо стоять, устоять*, 
удержаться (= отстоять свое дѣло, вы¬ 
играть дѣло, настоять на своемъ) (прот* 
сабеге, сопсібеге, бе §габи бе,іісі), объ- 
ораторѣ, сопіга ѵоз іп сопііопе: іп бі- 
сепбо, изложить до конца свою рѣчь: 
ііа сопзізіепбит езі, иі еіс., слѣдуетъ 
такъ настаивать, чтобы гс. — объ обви¬ 
няемомъ, аЬзоі. или іп пиііа те.— о са¬ 
момъ процессѣ, ариб аЦт АІГепі саиза* 
сопзізіегеі, могло быть выиграно. — 
р) оставаться въ прежнемъ состояніи* 
удержать прежній голосъ, выраженіе 
лица, душевное состояніе, о лицахъ, 
педие тепіе, пес Ііп^иа, педиѳ оге, 
потерять присутствіе дѵха, языкъ, мѣ¬ 
няться въ лицѣ: ігаіциіііо апіто, диіеій 
тепіе, сохранить умственное и душев¬ 
ное спокойствіе. — о самомъ голосѣ 
педиѳ тепз педие ѵох педие Ип^иа соп¬ 
зізііі, онъ потерялъ голову, голосъ в 
языкъ: педие епіт раігіиз сопзізіеге 
тепіет раззиз атог, не даетъ покоя 
сердцу (+). 

сопзіібг, бгіз, т. сѣятель, насадитель, 
иѵае, о Вакхѣ (*)*). 

сопзоЪгІппз, і, ш. и сопзоЬгіпа, ае, 
і. двоюродный братъ, двоюродная сестра 
(по матери), об. родственникъ, родствен¬ 
ница вооб. 

сопзбсШІо, опія, Г. соціальное соеди¬ 
неніе, тѣсный союзъ* 

сопзбсіо, аѵі, аіаш, аге, соединять*, 
въ политическомъ, общественномъ отно¬ 
шеніяхъ, тѣсно соединять (сдружать), 
прот. біззосіагѳ; отс. тк. дѣлать общимъ, 
дѣлиться съ кѣмъ, привлекать кого къ 
чему, съ сит с. аЫ., съ іпіег зѳ, а) 
одуш. объекты: апітоз еогит: сопзо- 
сіаіі біі, боги общественнаго союза: 
сопз. зѳ іп отпіа ЬеІІі рас^иѳ соп- 
зіііа, вполнѣ присоединиться къ (его) 
внѣшней и внутренней политикѣ. — Ъ) 
неодуш. объекты: терпит, совмѣстно 
царствовать: аппа сит Оаіііз: сопзіііа 
или сит аідо, согласиться съ кѣмъ: 
іп]’игіат сит аідо, учинить вмѣстѣ: 
гет іпіег зе. —поэт. шпЪгат (*)•). 

сопзбіаііо, бпіз, і. утѣшеніе, одобре¬ 
ніе, аЬзоі. или съ §еп. (въ чемъ).— 
теіоп., утѣшительное слово, утѣши¬ 
тельное письмо. 

сопвоіаібг, бгіз, т. утѣшитель. 
сопзбіог, аіиз вит, агі, утѣшать, 

ободрять, аЬзоі. или а^т: аЦт бе 
или іп аЦа ге: зѳ аЦй гѳ. — прегн., 
утѣшеніемъ облегчать, смягчать, боіогепь 
аіе^з.—сопзоіаіиз, разз.= ободреиный» 
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сопзбпо, збпйі, аге, вмѣстѣ звучать, 
^раздаваться, а) о звукѣ: сопзопапз сіа- 
шог, согласный.— Ъ) о мѣстности, огла¬ 
шаться, ріаизи Сгетііиоиѳ ѵігйт сопзо- 
паі отпѳ петиз (|). 

сопзбпиз, а, пт, созвучный, соглас¬ 
ный, гармоническій; пер., соотвѣтствен¬ 
ный, приличный. 

сопзогз, зогііз, участвующій въ рае- 
ной долѣ, I) въ обширномъ смыслѣ, со¬ 
участвующій, причастный, прикосно¬ 
венный, какъ зиЪзі. соучастникъ, сото¬ 
варищъ (ирот. ехзогз, ехрегз), а) о ли¬ 
цахъ : зосіиз еі сопзогз ^Іогіозі ІаЬогіз: 
іогі или іЪаІаті (*|-): іп Іисгіз аЦие іп 
Сигііз. — Ь) (поэт.) о неодуш., общій, 
іесіа (*}*). — И) въ узкомъ смыслѣ, вла¬ 
дѣющій паравнѣ съ кѣмъ имѣніемъ 
{капиталомъ), а) владѣющій сообща 
наслѣдствомъ, имѣющій общее наслѣд¬ 
ство, ігез ігаігез сопзогіез: ігаіег соп- 
«огз сепзогіз (съ ц.). — отс. (поэт.) = 
братъ или сестра, та$пі Лоѵіз, о Юнонѣ 
{*!*). — и (поэт.) асГ).= родной, родствен¬ 
ный, зап^иіз.—Ь) имѣющій одинаковый 
капиталъ въ торговомъ дѣлѣ с. зосіиз, 
равноправный (т.-е. имѣющій одинако¬ 
вый пай и слѣдовательно право на оди¬ 
наковый барышъ) компаніонъ (*)*). 

сопзогііо, опіз, $. соучастіе, сотова¬ 
рищество, общность, зосіаЬіІіз іпіег 
Ьіпоз Ьасебаешопіогит ге^ез. 

сопзогііит, Іі, п. соучастіе, сотова¬ 
рищество, общность, геі риЫісае. 

1. сопзресіиз, а, пт, РАсІ]. I) видный, 

видимый, тк. аіеі и іпіег зѳ. — Н) бро¬ 
сающійся въ глаза, замѣчательный, до¬ 
стопримѣчательный. 

2. сопзресійз, йз. т. взглядъ,!) асііѵ.= 
взглядъ, взоръ, 1) соб.: раігіае: а<1і- 
теге сопзресіит осиіогит (о мракѣ) 
или сопзресіит іеггае (о туманѣ): <1аге 
зе аісі іп сопзресіит, тк. іп сопзресіи 
еззе, представляться чьимъ взорамъ и= 
быть предъ чьими глазами или (карт.) 
быть на виду: іп сопзресіит аіф ѵѳ- 
піге, представляться чьимъ взорамъ, 
являться кому: іп сопзресіи (на глазахъ) 
аіф, или аіф Іосі, или геі, или одно 
іп сопзресіи. — 2) пер., умств. взглядъ, 
созерцаніе, паіигаѳ,—П) разз. = появле¬ 
ніе, присутствіе, 1) соб.: ргіто зіаііт 
сопзресіи: сопзресіи зио ргоеііит гезіі- 
іиіі.—2) теіоп., а) способъ появленія= 
появленіе, видъ, іииз іисшнііззітиз.— 
Ь) появленіе = собраніе, представляю¬ 
щееся нашимъ взорамъ, ёгеяиепз с. 
тезіег. 

сопзрег^о, зрегві, зрегзит, ёге, опрыс¬ 

кивать, окроплять, I) соб.: аЦт Іасгі- 
тіз.— II) пер., осыпать, усыпать, сариі 
іаигі зіеіііз сопзрегзит езі. 

сопзрісісшіиз, а, пт, РАф. достой¬ 

ный вниманія, достопримѣчательный. 
сопзрісіо, зрехі, зресіит, ёге, окинутъ 

что взоромъ> I) = увидѣть, замѣтить, 
вооб.: а) съ асс.іпозігоз едиііез: сопзрісі 
іпіег зѳ, имѣть возможноегь увидѣть 
(узнать) другъ друга: диат іпіезііз оси- 
Ііз отпіит сопзрісі, чѣмъ чтобы на 
меня смотрѣли враждебными глазами.— 
р) съ двумя асе.: іта$іпет сіагіззіті 
уігі Іаигеаіат. — въ разз. съ двумя пот., 
поп аііиз йесіеге еоиит зсіепз сопзрі- 
сііиг аеоие (і*).— у) съ асе. с. іпй: по- 
зігоз ѵісіогез Йитеп ігапзііззе.—П) смо¬ 
трѣть, осматривать, а) вооб.: ос) съ 
асе.: аЦт: Іосит іпзіеіііз (для засады 
І*). — Р) съ двумя асе.: аЦт иі расіз 
аисіогет. — Ъ) Разз. прегн., сопзрісі, 
бросаться въ глаза, обращать на себя 
вниманіе (объ одуш. и неодуш.). 

сопзрісог, аіиз зит, агі, увидѣть, за¬ 
мѣтить (на вопросъ откуда съ сх с. аЫ.), 
съ асе., съ двумя асе. — съ допол. 
предл. 

сопѳрісйиз, а, пт, I) видимый, замѣт¬ 
ный. — II) обращающій па себя вни¬ 
маніе, замѣчательный, достопримѣча¬ 
тельный, 

сопзрігаііо, бпіз, Г. а) согласіе, еди¬ 
нодушіе, тк. съ іп с. аЫ.—Ь) въ дур- ' 
номъ смыслѣ, тайное соглашеніе, заго¬ 
воръ, мятежъ, тк. съ сопіга или абѵег- 
5115 с. асе. 

сопзріго, аѵі, аіит, аге, I) согласо¬ 
ваться, быть согласнымъ, быть едино¬ 
душнымъ, согласно дѣйствовать, дѣй¬ 
ствовать заодно, а) о лидахъ, аЬзоІ. или 
сит аЦо и а<1 аЦб.— Ь) объ олицетво¬ 
ряемыхъ пеодуш. предметах!»: а) о сопсг.: 
аегеаяие аззепзи сопзрігапі ссгпиа гаисо, 
и стройно раздаются глухіе звуки мѣд¬ 
ныхъ трубъ (і*). — р) объ аЬзіг.: часто 
сопзрігапз = согласный, идущій рука 
объ руку, дѣйствующій заодно.— II) въ 
дурномъ смыслѣ, тайно сговариваться, 
составлять заговоръ, аЬзоІ. пли іп аЦсІ. 

сопзрйо, зрйі, зрйіит, ёге, заплевы¬ 
вать. 

сопзіапз, віапііз, РАф устойчивый, 
стойкій, I) соб., твердый, рѣшптельпый, 
уиііиз $га(кодие; тк. постоянный, неиз¬ 
мѣнный, регулярный, тоіиз Іипае. — 
П) пер.: 1) вооб., прочпый, неизмѣн¬ 
ный, постоянный, рах, Мез (*)*).— 2) въ 
част.: а) о возрастѣ, степенный, аеіаз 
^ат с. — Ъ) о сообщеніи, слухахъ, мнѣ- 



сопзіапіёг — Ш — сопзііійо 

біяхъ, единообразный == согласный, еди¬ 
ногласный, гшпогез, іата.—с) о лядахъ, 
стойкій въ образѣ мыслей и дѣйствіяхъ, 
настойчивый, твердый, степенный, по¬ 
слѣдовательный (прот. тоЫІіз, ѵагіиз), 
атісиз: іпітісиз, упорный. 

сопзіапіёг, асіѵ. устойчиво, стойко, 
I) соб., твердо, неизмѣнно, регулярно, 
іп^гесіі. — II) пер.: А) объ обстоятель¬ 
ствахъ гс: 1) вооб., неизмѣнно, посто¬ 
янно, аедиаЫІіиз еі сопзіапііиз зе ЬаЪеге, 
имѣть болѣе равномѣрности и постоян¬ 
ства.—-2) въ част., о сообщеніи гс, еди¬ 
нообразно = согласно, единогласно, шш- 
ііаге. — В) объ образѣ мыслей и дѣй¬ 
ствій = стойко, твердо, съ твердостью, 
настойчиво, послѣдовательно. 

сопзіапііа, ае, $. устойчивость, стой¬ 
кость, I) соб., твердость, рѣшительность, 
ѵосіз аЦие ѵиііиз. — тк. постоянство, 
неизмѣнность, регулярность движенія, 
зіеііагит.—П) пер.: А) объ обстоятель¬ 
ствахъ, постоянство, регзеѵегапііа соп- 
зіапііадие орри^папсіі. — отс. ч надеж¬ 
ность, йісіогит сопѵепіогипщие. — или 
согласіе, послѣдовательность. — В) объ 
образѣ мыслей и дѣйствій, стойкость, 
настойчивость, твердость, послѣдова¬ 
тельность, аіф: апіті (■)*). 

сопзіегпаіі о, опіз, I. I) смущеніе, а) 
лошадей, испугъ.— Ь) людей/смущеніе, 
ужасъ, съ тепііз или апіті. — II) воз¬ 
бужденіе, раздраженіе. — отс. тк. смя¬ 
теніе, возмущеніе, мятежъ. 

1. сопзіегпо, зігаѵі, зігаіит, ёге, I) 
устилать, покрывать, а) чѣмъ: Гогшп 
согрогіЬиз сіѵіит сопзігаіит: раіийет 
ропііЪиз, выстлать толстыми досками и 
бревнами, замѣняющими мостъ: ропіез, 
устлать или обшить досками: шагіа 
сопзігаіа еззе, запружены: паѵіз соп¬ 
зігаіа, судно съ палубою (прот.арегіа).— 
рагі. зиѣзі., сопзігаіа ропііит, мостовая 
настилка = мосты.— пер., с. таге сіаз- 
зіЬиз: ігоп., с. таге зиіз сіаззіѣиз, 
какъ бы вымостить. — Ь) одно: ѵіаз 
отпез (о хлѣбѣ): аііе іеггат (о вѣт¬ 
вяхъ і*): Заіѳ іеггат (объ убитыхъ въ 
сраженіи *(-). — П) низвергать^ сбивать, 
аіщиоі зі^па (о бурѣ). 

2. сопзіегпо, аѵі, аіит, аге, I) жи¬ 
вотное пугать, едиоз. — въ разе., соп- 
зіегпагі, испугаться. — II) человѣка, 1) 
испугать, напугать, приводить въ ужасъ, 
ресогшп іп тосіит сопзіегпаіі: сопзіег- 
пагі іп ігі^ат, въ ужасѣ бросаться въ 
бѣгство: ргорѳ иі атепз сопзіетаіиз 
аЪ зейѳ зиа, въ ужасѣ вскочившій съ 
мѣста, почти какъ безумный. — 2) сму¬ 

щать, приводить въ замѣшательство^ 
сбивать съ толку, а) вооб.: Ьозіез .— 
часто сопзіетаіиз, а, ит, смущенный^, 
сбитый съ толку, оторопѣвшій.— Ъ)въ 
част., возбуждать, подстрекать, вовле¬ 
кать въ безразсудное дѣло, зіс зипі: 
апіто сопзіегпаіі, иі еіс.,до того увле¬ 
клись, что гс: сопзіегпагі ай агта, въ. 
возбужденномъ состояпіи хвататься за*, 
оружіе. 

сопзііро, аѵі, аіит, аге, плотно сжи¬ 
мать, стѣснять, зѳ сопзіірагѳ, столпиться, 
тк. съ іп с. асе. мѣста — напихивать. 

сопзііійо, зііійі, зШйіит, ёге, ставитьг 
помѣщать, I) въ узкомъ смыслѣ: іегаіез- 
зиргеззоз апіе (і*): апіѳ осиіоз Ьщиз-* 
тізегі зепесіиіет, вообразить себѣ этога 
жалкаго старика, стоящимъ предъ (ва¬ 
шими) глазами. — Такъ воен. і. 1., «> 
размѣщать, располагать, особ, въ строю 
выстроивать,велѣть выстроиться, асіет, 
Іе^іопет: зі^па апіѳ ігіЬітаІ, водру¬ 
зить : сіаззет арий Заіатіпа.—р) послѣ, 
движенія останавливать, лать приказъ^ 
остановиться, а§теп, зщпа раиіізрег.— 
II) въ широкомъ смыслѣ: 1) указывай 
опредѣленное мѣсто, водворять, а) ука¬ 
зывать мѣсто жительства, еоз (Нѳіѵе- 
ііоз) іѣі. — какъ воен. і. і., помѣщать- 
гдѣ-н. располагать, ргаезіеііа іп Тоіоза- 
ііЬиз сігсипщиѳ КагЬопет. — Ь) водво¬ 
рять, поселять, (прот. ехіигЬаге, ехреі- 
Іеге , рІеЬет іп а^гіз риЫісіз. — с) на. 
извѣстный постъ ставить, на должность- 
назначать, ргаеіесіоз: ге^ез іп сіѵііаіе.— 
2) основывая, устроивая ставить, а) не¬ 
одуш., а) строеніе гс = строить, соору¬ 
жать, воздвигать, іиггез: ігіріісет Рі- 
гаеі рогіит: ЬіЬегпа. — Р) учрежденіе- 
гс = учреждать, устаиовлять, аегагішп. 
іпіегГесіогіЬиз Саезагіз (для убійцъ Ц.).— 
власть устаиовлять, йесешѵігаіет роіе- 
зіаіѳт іп отпіЬиз игЬіѣиз: поѵі депегіз* 
ітрегіа іп (противъ) аідт. — у) пред¬ 
пріятіе = устаиовлять, аисііопет: асіі- 
опет: егітеп іп аЦо, возбудить противъ 
кого преслѣдованіе: диаезііопет (слѣд¬ 
ствіе). — д) извѣстныя обстоятельства, 
устроивать, устанавливать, атіеіііат, 
расет, тадпат зіЪі аисіогііаіет ри^па 
іііа паѵаіі, пріобрѣсть. — в) для подра¬ 
жанія устанавливать, тахітит ехет- 
ріит ^изііііаѳ іп Ьозіет, представить.— 
Ь) одуш.: легіонъ составлять. Формиро¬ 
вать, ігез Іе^іопез. — 3) твердое поло¬ 
женіе (крѣпость, устройство, состояніе 
духа) давая, устроивать, давать проч¬ 
ное устройство (настроеніе), упрочи¬ 
вать, приводить въ порядокъ, а) тѣло гс». 
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із сиі согрцз Ъепе сопзіііиіит зіі,- чье 
тѣло находится въ хорошемъ состояніи.— 
Ь) духъ, сердце (характеръ), апітиз Ъепе 
сопзіііиіиз. — пер. о лицахъ, ѵігі зарі- 
епіез еі Ъепе паіига сопзіііиіі, и хорошо 
одаренные природою. — с) обстоятель¬ 
ства, зепесіиз, диае іипйаіпепііз айо- 
Іезсепііае сопзіііиіа езі, покоится на 
твердыхъ основаніяхъ, положенныхъ 
юностью. — <і) человѣческія отношенія, 
дѣла гс устроивать, а) частныя дѣла, 
гет іатіііагет; пер. о лицахъ, диі 
зипі Ъепе сопзіііиіі йе геЪиз йотезіісіз, 
которые хорошо устроили свои дом. 
дѣла, хорошіе хозяева.—р) госуд. дѣла, 
гет риЫісат; гез зиттЯ аедиііаіе: 
СЬегзопезит. — 4) опредѣляя устано- 
влять, постановлять, а) вооб., ос) не¬ 
одуш., постановлять, опредѣлять, на¬ 
значать, и въ согласіи съ другимъ = 
сговориться, условиться относительно 
чего, въ дурномъ смыслѣ, втайнѣ сго¬ 
вориться, ііег ай Сігіаторрійит: ѵайіто- 
піитгйіет сопсіііо: соііодиіит ситге^е: 
іп ітріоз роепаз. — съ допол. предлож., 
тк. съ асе. с. іп?., съ иѣ с. со^*. — 
Разз. ітрегз., иѣ егаі сопзіііиіит. — 
р) одуш., для извѣстной цѣли назна¬ 
чать, опредѣлять, выставлять, іезіез: 
^исіісез (іе аЦа ге. — Ъ) обсуждая, рѣ¬ 
шая постановлять, ос) вооб., съ асе. с. 
іп?. = выставлять положеніе, давать 
опредѣленіе, объявлять, Ъопа роззезза 
поп еззѳ сопзіііиі. — съ косв. вопр. 
(пе... ап) = составить себѣ опредѣленное 
инѣніе, рѣшить. — р) юридич. і. і., 
асе) закономъ устанавливать, сопігоѵег- 
зіат (спорный пунктъ).— особ.^ийісіит, 
объявлять законнымъ (закономъ, эдик¬ 
томъ, по порученію судьи со стороны 
претора): зийісішп (іе геЪиз гереіипйіз: 
Ішіісіит саріііз іп аЦт. — и о законѣ, 
.Іиз теііиз Зиііапіз ргае(іііз, ^иат ра- 
іетіз, признать право скорѣе за гс. — 
РР) на основаніи закона рѣшать, поста¬ 
новлять рѣшеніе, о судьѣ, (іе сегіо .ріге: 
(Іе Ъос (Еитепе).— с) вооб., рѣшаться, 
рѣшать, Ьаес ех ге еі ех іетроге соп- 
зіііиез.— тк. съ іп?. или съ иі с. соп). 

сопзіііиіит, і, п. постановленіе, опре¬ 
дѣленіе, а) уговоръ насчетъ мѣста и 
времени, условленное мѣсто, у слов л ен- 
пое время, а) вооб.: сопзіііиіит ?асіит 
еззе сит зегѵіз, иі ѵепігепі ай Ъаіпеаз 
Зепіаз. — р) уговоръ, условіе споря¬ 
щихъ сторонъ явиться, ай сопзіііиіит 
(по условію) ехрегіипйі §гаіі5 ѵепіге.— 
Ъ) постановленіе, опредѣленіе. — с) на¬ 
мѣреніе. 

сопзіо, зіііі, віаійгиз, аге, стоять 
вмѣстѣ, пер.: А) вооб.: 1) состоять, 
частью = состоять изъ чего, съ ех с. 
аЫ., ех апіто сопзіатиз еі согроге: 
тигі ех засеіііз зериіегіздие сопзіапі.— 
частью = покоиться, основываться на 
чемъ, зависѣть отъ чего, съ іп с. аЫ. 
или съ однимъ аЫ., раепе іп ео зиттат 
ѵісіогіат сопзіаге: йотиз атоепііаз 
поп аейійсіо, зей зііѵа оопзіаѣаі. — 
2) стоить, на вопросъ сколько? съ а) 

аЫ.: въ карт., ейосеі диапіо йеігітепіо 
еі диоі ѵігогит іогііит тогіе песеззе 
зіі сопзіаге ѵісіогіат.—р) деп.: атѣи- 
Іаііипсиіа ргорѳ йітійіо тіпогіз сопзіа- 
ѣіі ізіо Іосо. — у) айѵ.: въ карт., саѵѳ, 
пе ^гаііз Ьіс ііѣі сопзіеі атог, чтобы 
не доставалась даромъ. — В) прѳгн., 
стоять твердо, неподвижно, а) оста¬ 
ваться въ одинаковомъ (физич.) поло¬ 
женіи, удерживать или пріобрѣтать 
твердое положеніе, оставаться неизмѣн- 
нымъ, стоять твердо, а) воѳн. і. і. о 
боевой линіи и сраженіи, розЦиат 
пиііо Іосо сопзіаѣаі асіез.—р) о языкѣ, 
выраженіи и цвѣтѣ лица, чувствахъ, 
настроеніи, поп соіог, поп ѵиііиз еі 
сопзіаі, и цвѣтъ, и выраженіе лица у 
него мѣняется: поп апітиз поѣіз, поп 
соіог сопзіаі, мы теряемъ присутствіе 
духа, измѣняемся въ лицѣ: Ѵіігиѵіо 
пес запа сопзіаге тепз (и В. теряетъ 
голову), пес еіс.—о лицахъ, оставаться 
твердымъ, не терять присутствія духа, 
съ аЫ., пе аигіѣиз яиійет аЦие осиііз 
заііз сопзіаге роіегапі, они не могли 
вполнѣ полагаться даже на собств. уши 
и глаза: дио (таіо) пе орргітаге, тепіе 
ѵіх сопзіаз, чуть не теряешь головы.— 
Ъ) находиться въ надлежащемъ порядкѣ, 
розЦиат сипсіа ѵійеі соеіо сопзіаге 
зегепо (і*). — особ, гаііо сопзіаі, счетъ 
въ порядкѣ, счетъ вѣренъ: аигі гаііо 
сопзіаі. — с) оставаться неизмѣннымъ 
(неиспорченнымъ), продолжать неизмѣн¬ 
но существовать, зіе иі издие ай аііе- 
гшп К Иііегаѳ сопзіагепі іпіе^гае (не 
испорчены). — й) оставаться вѣрнымъ 
прежнему направленію воли и мыслей, 
а) объ образѣ мыслей и дѣйствій, оста¬ 
ваться одинаковымъ (вѣрнымъ себѣ), 
оставаться неизмѣннымъ, постояннымъ, 
твердымъ, пес апітит ещз заііз соп- 
зіагѳ ѵізит: иігіпщиѳ сопзііііі ййез. — 
сопзіаге зіЪі или аіеі геі, оставаться 
вѣрнымъ самому себѣ, послѣдователь¬ 
нымъ, не противорѣчить себѣ (прот. 
іііиѣаге, сіаийісаге), геіщиі зіѣі сопзіі- 
іегипі: ^иі іп геѣиз сопігагііз рагиш 
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ЗІЪІ сопзіепі. — Р) о рѣшеніи, стоять 
твердо, непоколебимо, апішо сопзіаі 
зепіепііа, засѣла (*)*). — аісі сопзіаі, 
кто-н. твердо рѣшилъ, или рѣшился, 
съ іпГ. или съ допол. предлож. — у) о 
взглядѣ и убѣжденіи, быть извѣстнымъ, 
не подлежать сомнѣнію, аа) для от¬ 
дѣльныхъ линь и опредѣленнаго класса 
людей: дшні піЬіІпоЪіз сопзіаі;.—съ асе. 
или съ асе. с. іпГ. или съ допол. предл.— 
рр) для всѣхъ: сопзіаге гез іпсіріі ех 
Шо іетроге, дио еіс., полная увѣрен¬ 
ность настала. — тк. съ асе. с. іп?., 
сопзіаі іпіег отпез еоз еззе йеоз, диоз 
еіс.:—е) по содержанію оставаться оди¬ 
наковымъ, согласоваться, сопзіаі ійет 
отпіЬиз зегто, всѣ говорятъ одно и 
то же. — сопзійегаЬіі, сопзіеіпѳ огаііо 
аиі сит ге аиі ірза зесит. 

сопзігіп^о, зігіпхі, зігісіит, ёге, стя¬ 
гивать, связывать, I) соб.: вязать, свя¬ 
зывать, аідт, согриз ѵіпсиііз.—II пер.: 
а) укрѣплять, скрѣплять, Мет геіі- 
§іопе роііиз диат ѵегііаіе. — Ь) связы¬ 
вать, сдерживать, удерживать, обузды¬ 
вать, аЦт: огЬет іеггагит поѵіз 1е§і- 
Ьиз: содіигаііопет аЦа ге сопзігісіат 
іепегі. 

сонзігйо, зігихі, зігисіит, ёге, I) вооб. 
складывать слоями, а) вооб.: Іі&па соп- 
сіза агіе (искусно *)*) — Ь) собирая = 
собирать, йіѵіііаз (*)*).— И) прегн., при¬ 
соединяя слои къ слою, составлять, а) 
строя = строить (прот. йезігиеге), па- 
ѵет. — Ь) собирая въ кучу = нагромо¬ 
ждать, наваливать, асегѵоз пшшпогшп. 

* сонзійргаібг, бгіз, т. осквернитель, 
растлитель. 

сопзійрго, аѵі, аіит, аге, насиловать, 
аідт. 

* сонзиазбг, бгіз, т. совѣтователь. 
сопзиёіасіо, Гёсі, іасіит, ёге, прі¬ 

учать, съ аідт с. іпі. 
сонзиезсо, зиёѵі, ёіит, ёге, I) при¬ 

выкать, въ регГ. (= зоіео), имѣть обы¬ 
кновеніе,взять привычку ,рагі. сопзиеіиз, 
привыкшій къ чему, аЬзоІ., иі сопзиеѵі.— 
съ іп!., іітог, диі Ьеііа зедиі сопзиеѵіі.— 
ітрегз., зіеиіі іп зоІІетпіЬиз заегіз йегі 
сопзиеѵіі, какъ обыкновенно дѣлается, 
бываетъ гс. — П) сойтись, подружиться 
съ кѣмъ, сит аідо или аіда. 

сонзиёіййо, йіпіз, і\ привычка, I) при • 
вычка, къ чему-н. = обыкновеніе, обы¬ 
чай, а) вооб.: с. тавотит: ѵііае, то = 
обычай жизни, то=образъ жизни: ѵісіиз, 
образъ жизни: зегтопіз нозігі, наше 
словоупотребленіе: тоз сопзиеіийодие 
сіѵіііз, обычаи и обычныя гражданскія 

формы: аЬЬоггеге а сопзиеіийіпе сотти- 
піз зепзиз, уклоняться отъ обычнаго спо¬ 
соба воззрѣнія: аййисеге аідт или зѳ 
іп еат сопзиеішііпет, иі еіс., пріучить 
кого-н. или себя къ тому, чтобы гс: 
езі Ьос Оаііісае сопзиеішііпіз, иі еіс., 
галламъ свойственна привычка гс: Оег- 
тапогит сопзиеіийо езі съ іпГ.: иі езі 
сопзиеішіо, сообразно съ обычаемъ: іп 
сопзиеішііпет ѵепіге, о вещахъ и отвлеч. 
понятіяхъ, входить въ употребленіе, въ 
обычай: іп сопзиеішііпет аіфз геі ѵе¬ 
піге, о лицахъ=привыкнуть къ чему.— 
аЫ. сопзиеішііпе, ай сопзиеіийіпет 
Огаесогит: ай позігат сопзиеіийіпет: 
ех сопзиеіийіпе (зиа) и одно сопзиеіи- 
йіпе зиа: рго теа сопзиеіийіпе: сопіга 
сопзиеіийіпет (по обыкновенію, по обы¬ 
чаю, согласно съ об., противъ об. и 
т. п.).— Ь) въ част.: а) обычай=образъ 
жизни, с. аідие ѵііа (обществ, дѣятель¬ 
ность) аку5: ітііагі Регзагит сопзиеіи¬ 
йіпет.—р) обычный способъ выраженія, 
господствующее словоупотребленіе. — 
II) привычка къ кому = знакомство, 
обхожденіе, а) вооб. (тк. въ ріиг.): 
Іоп^іпдиа: іе^аііопіз (легата съ полко¬ 
водцемъ): езі аісі йотезіісиз изиз еі 
созиеіийо сит аідо, кто-н. знакомъ до¬ 
мами и находится въ дружескихъ отно¬ 
шеніяхъ съ кѣмъ-н.— Ь) въ част., нѣж¬ 
ныя, интимныя отношенія супруговъ, 
любовниковъ, об. въ дурномъ смыслѣ = 
любовная связь, езі аісі сопзиеіийо 
(зіиргі) сит аЦа. 

сопзиеіиз, а, ит, РАф. привычный, 
обыкновенный. 

сонзйі, (сокр. соз., ріиг. созз.), зйііз, 
т. консулъ, I) соб., въ ріиг. сопзиіез, 
консулы, т.-е. два высшихъ правитель¬ 
ственныхъ лица, избиравшихся послѣ 
изгнанія царей, съ царской властью. Въ 
качествѣ верховныхъ блюстителей госу¬ 
дарства (отс. на войнѣ тк. главнокоман¬ 
дующіе), они въ продолженіе своей долж¬ 
ности имѣли власть (ітрегіит) созывать 
народное собраніе и сенатъ, предсѣда¬ 
тельствовать въ народномъ собраніи и 
въ сенатѣ, наблюдать за точнымъ испол¬ 
неніемъ рѣшеній сената и постановленій 
народа. — Выборъ консуловъ (первонач. 
изъ патриціевъ, а съ 365 до Р. X. и 
изъ плебеевъ) происходилъ въ центурі- 
атскихъ комиціяхъ подъ руководствомъ 
прежнихъ консуловъ или регента (іпіег- 
гех). Въ должность вступали консулы, 
сообразно съ законами (но не безъ 
отступленій) въ августовскія календы, 
а съ 601 отъ основанія Рима, въ ян- 
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варскія календы.—Имена обоихъ консу¬ 
ловъ или только одного служили для 
означенія года, какъ-то: Ъ. Різопе еі 
А. ОаЬіпіо созз. (т.-е. въ 696 г. отъ 
о. Р.): яиіЬиз сопзиІіЬиз, въ консульство 
«оторыхъ: ргохітіз сопзиііѣиз, въ слѣ¬ 
дующемъ году: іп сопзиіез безі^паіоз, 
на будущій годъ. — тк. для означенія 

-старости вина, ВіЪиІі сопзиііз атрЬога 
<*)•).—-П) пер.=проконсулъ (сполна рго 
сопзиіе). 

сопзйіагіз, е, консульскій, р а^.: 
ітрегішп: аеіаз, установленный зако¬ 
номъ возрастъ (43 г.) для вступленія 
въ консульскую должность: сотіііа, для 
избранія консуловъ: ехегсііиз, находя¬ 
щееся подъ командою консула.—II) зиЪз!., 
сопзиіагіз, із, т. бывшій консулъ. 

* сопзйІагХіёг, абѵ. по-консульски, 
какъ прилично консулу. 

сопвйіаійз, йв, т. консульское до¬ 
стоинство, консульство. 

сопзйіо, вйійі, виіішп, ёге, I) совѣ¬ 
щаться, разсуждать, а) вооб.: Ігерібаге 
та^із яиат сопзиіеге: сопзиіепз сигіа, 
сенатъ (*)•). — с. геш (о дѣлѣ): ѵевігат 
стпіит ѵісет (вмѣсто всѣхъ васъ): іп 
тебіит, іп соттипе (объ общей пользѣ, 
с благѣ государства): бе сотпшпіЪиз 
геЬиз: съ косв. вопр. (съ ^иіб: иігит... ап 
ит. п.).—Ь) (прегн.) принимать рѣшеніе, 
принимать мѣры, поступать такъ или 
иначе: бе регГи^із ^гаѵіиз яиат бе 
іи^іііѵіз: піЬіІ іп ^иет^иат зирегЬе ас 
ѵіоіепіег.—с) (прегн.) заботиться о комъ, 
чемъ, помогать, иногда тк. = щадить 
кого, что, съ баі., сіѵіЪиз: бі^пііаіі 
аіф: зиае ас тііііит заіиіі: зиае ѵі- 
іае бигіиз, наложить на себя руки: 
шапи (сраженіемъ) тШііЪиз: съ иі или 
не с. соді. — б) въ формулѣ аідб Ьопі, 
принимать что въ хорошую сторону, 
быть довольнымъ чѣмъ. — П) просить 
у кого совѣта, спрашивать у кого рѣ¬ 
шенія, совѣтоваться съ кѣмъ, а) вооб.: 
аідш: аідт бе аіда ге: гет пиііі оЬзси- 
гат (о 2с і): аідш съ косв. вопр. (съ 
диіб: иігит... ап ит.п.).— Ь) высоко¬ 
поставленное лицо, присутственное мѣ¬ 
сто спрашивать, испрашивать рѣшеніе, 
дѣлать запросъ, а) царя, ге§еш бе аіііз 
(= аіііз геЬиз).—(?) сенатъ спрашивать = 
предлагать что на обсужденіе сената, 
тк.= отдѣльныхъ сенаторовъ спрашивать 
о ихъ мнѣніи, опрашивать, предлагать 
высказать свой взглядъ, зепаіит, зе¬ 
паіит бе Го е б еге: или зепаіит съ косв. 
вопр.— у) народъ спрашивать, вносить 
что на обсужденіе народа, съ косв. 

вопр., с. (іиігііез, иігит... ап еіс. — 
с) законовѣдовъ спрашивать, спраши¬ 
вать совѣта (прот. гезропбеге), дшпп 
сопзиіегеіиг ріигітит: іі, циі сопзиіип- 
Іиг, юристы, правовѣды. — б) божество 
или возвѣстителя его воли, а) бога, 
прорицателя вопрошать, ірзоз беоз (*)-): 
ехіа (•)•).— съ вопрос, предл., АроШпет 
РуІЬіит, циав роііззітит ге^іопез іепе- 
гепі. — (?) жреческую коллегію вопро¬ 
шать, съ косв. вопр. (съ пит или ап). 

сопвиІШІо, бпіз, Г. I) совѣщаніе, раз¬ 
сужденіе, тк. съ бе аіда ге, съ косв. 
вопр., пе с. сощ. 

сопвиііё, абѵ. осторожно, предусмо¬ 
трительно (прот. іпсопзиііе). 

1. сопзиііб, абѵ. по разсужденіи = 
съ намѣреніемъ, нарочно (прот. сази, 
Іетеге, Гогіиііо). 

2. сопвиііо, аѵі, аіит, аге, I) осно¬ 
вательно совѣщаться, разсуждать, зрѣло 
обдумывать, а) вооб.: ігібиит аб ооп- 
зиііапбит баге: іп тебіит (объ общемъ 
благѣ): бе Ъеііо: зирег ге та^па еі 
аігосі.— съ косв. вопр. (съ иігит... ап, 
диіб). — Ъ) (прегн.) заботиться о комъ 
или чемъ, съ баі., геі риЫісае. — II) про¬ 
сить у кого совѣта, спрашивать у кого 
совѣта, спрашивать, а) вооб., аідт (*(*); 
аЬзоІ., зепез аЪ бото аб сопзиііапбит 
агсеззипі. — Ь) юристовъ (прот. гезроп¬ 
беге).—с) возвѣстителѳй божеской воли 
вопрошать, съ общимъ асе. (о чемъ), 
ѵаіез аб еат гет сопзиііапбат ех Еіги- 
гіа ассіге. 

сопвиіібг, бгіз, т. I) совѣтователь, 
совѣтникъ (тк. пер. объ аЬзІг.).—II) про¬ 
сящій совѣта (особ, у законовѣда). 

сопзиіішп, і, п. рѣшеніе, а) вооб. 
рѣшеніе, опредѣленіе, планъ; особ, зе- 
паіиз сопзиііит. — Ь) изреченіе ора¬ 
кула (і). 

сопзпііиз, а, ит, РАб]. обдуманный 
(прот. іпсопзиііиз), а) о неодуш.=обду¬ 
манный, обсушенный, зрѣлый. — Ь) о 
лицахъ, свѣдущій, опытный въ чемъ, 
особ, въ законахъ, съ §еп. (въ чемъ?) 
или съ аЫ. (въ чемъ?); особ, .іигіз или 
^иге и поэт, одно сопзиііиз, законовѣдъ. 

сопзшпто, аѵі, аіит, аге, сосчиты¬ 
вать, пер., а) вооб.: іп зиит бесиз по- 
тепдие ѵеіиі сопзиттаіа е,іиз Ьеііі §1о- 
гіа,' слава этой войны какъ-бы соеди¬ 
ненная для прославленія его имени.— 
Ь) въ част.: доводить до конца, окон¬ 
чить, совершить, гет. 

сопзйто, зйтрзі, зитріит, ёге, до¬ 
бирать все до конца, употреблять, 
А) вооб.: 1) умышленно, съ іп с. аЫ. 
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ш асе., тк. аЪзоІ., а) деньги гс упо¬ 
треблять, расходовать на что, апгшп 
іп топитѳпіо: отпе аигит іп Іибоз.— 
Ъ) время, трудъ 2с, іп Ііііегіз отпе 
іетриз: <Иез іп ѳа гѳ поѵет; съ по¬ 
бочнымъ понятіемъ безуспѣшности, на¬ 
прасно употреблять* тратить, тиііат 
огаііопет: ргесез (*)*): поэт., таге, іег- 
газ, тщетно искать прибѣжища у гс 
(•(*).— с) дробя=раздѣлять, аідб іп зех 
рагіез.—2) безъ дѣли употреблять, тра¬ 
тить, асііопеш. — время проводить, а) 
вооб.: Ьісіиит еі посіез ігез паѵі^аіі- 
опе. — Ь) время напрасно тратить, те¬ 
рять, и разз. (о самомъ времени) без¬ 
полезно проходить, пропадать: та&пй 
рагіе (ііеі сопзшпрШ. — В) прегн., по¬ 
треблять = съѣдать, пожирать, а) объ 
одуш.: а) пищу, йтітепіа, апдиез. — 
р) состояніе гс проѣдать, состояніе 
истрачивать, растрачивать, отпез іог- 
іипаз зосіогит. — у) слезы: сопзитріііз 
Іасгітіз, хотя изсякли (мои) слезы.— 
Ь) объ огнѣ пожирать = истреблять, 
уничтожать, об. въ разз., іпсешііо 
(Яатта еіс.) — с) о другихъ предм., 
сопзитііиг апиіиз изи, стирается (і): 
Ьіс (здѣсь) ірзо Іесит сопзитегег аеѵо, 
я бы окончила мою жизнь (•(*). — <і) о 
болѣзни, сраженіи = истощать, изну¬ 
рять, ослаблять, губить, особ, въ разз.= 
погибать отъ чего, сопзиті іате, тогЪо: 
рѣдко = истощаться, изнуряться, чах¬ 
нуть, сохнуть, сопзиті іпебіа: Іасгі- 
тіз (1-). 

сопзиг^о, зиггехі, зштесіит, ёге, 
подниматься, вставать, 1) со б.: а) о 
людяхъ: аѣзоі. или ех сопзіііо. — Ъ) не- 
одуш.: ^иегсиз Ьіпаѳ сопзигдипі, подни¬ 
маются вверхъ (І).— П) пер.: а) о лю¬ 
дяхъ : а) подниматься для дѣятельности, 
приниматься за что, іп аппа (*{*) или аб 
Ъеіішп: аб &1огіат аідз, домогаться: 
іп сигат аіф іиепбі, брать на себя 
заботу защищать кого (1).—р) умственно 
подниматься,, воспарять, сагтіпе Маео- 
піо (+).— Ь) о неодуш., подниматься = 
возникать, начинаться, Ъеіішп (*)*). 

сопзштесйо, бпіз, і*. вставаніе, ^и- 
біеит. 

сопіаЪйШІо, бпіз, і. дощатая на¬ 
стилка, постройка изъ досокъ, тк. обра¬ 
зуемый ею ярусъ, этажъ. 

сопіаЪйІо, аѵі, а(шп, аге, настилать 
доски, покрывать досками, настилать 
досчатые полы = снабжать этажами, 
Іиггет: тигит ІиггіЪиз, снабжать ярус¬ 
ными башнями. 

сопіаЪипбиз, а, шп, см. сипсіаЪипбиа. 

сопіасійз, йз, т. I) прикосновеніе.— 
II) зараженіе; пер. — дурной примѣръ* 
дурное вліяніе. 

сопіа^Іо, бпіз, Г. прикосновеніе, I) въ 
хорошемъ смыслѣ, прикосновеніе, воз¬ 
дѣйствіе, вліяніе, паіигае.— отс. сопри¬ 
косновеніе, общеніе, Котапогшп.— II) въ 
дурномъ смыслѣ, зараженіе, а) физич. 
резііГега.—Ъ) пер., нравств. зараженіе 
С = Курное вліяніе, дурной примѣръ), 
преступная прикосновенность, соучастіе, 
аЪзоІ. или съ деп. (напр. ііііиз зееіегіз). 

сопіашіпо, аѵі, аіит, аге, приводить 
въ соприкосновеніе I) съ чѣмъ-н. разно¬ 
роднымъ и т. о. портить, испортить, 
изгадить: §еп1ез (черезъ переходъ въ 
плебейское состояніе). — П) съ чѣмъ-іі. 
нечистымъ=замарать, запачкать, осквер¬ 
нять, а) физ.: зрігііит. — Ъ) нравст.: 
зе Ъитапіз ѵііііз: зе заприте, обагрить 
свои руки кровью: ѵегііаіет тепбасіо, 
исказить. — Рагі;. сопіатіпаідіз, запят¬ 
нанный, а) запятпанный преступлені¬ 
емъ.— Ъ) развращенный. 

сопШІо, сопШиз, см. сипсШіо, сип- 
сіаіиз. 

сопіё^о, (ехі, іесіит, ёге, I) одѣвая, 
охраняя, защищая покрывать, покрывая 
сберегать, сохранять, а) вооб.: аЦт 
ѵезіе: агта. — Ъ) въ част., погребая, 
іитиіиз, ^иі согриз е^из сопіехегаі.— 
II) закутывая, покрывать, закрывать, 
1) соб.: теззогіа зе согЪе, надѣть на 
голову к.: отпіа сопіесіа пеЪиІа. — 
2) пер., скрывать, ІіЪібіпез Ггопіе еі 
зирегсіііо. 

* сопіёшёго, аѵі, аге, марать, пят¬ 
нать (■}*). 

сопіетпо, іетрзі, іетріит, ёге, счп- 
тать что-н. (не имѣющее для насъ цѣпы, 
значенія) маловажнымъ, ничтожнымъ = 
не обращать вниманія, пренебрегать, 
равнодушно оставлять зъ сторонѣ, равно¬ 
душно смотрѣть или проходить мимо 
чего-н., не дорожить кѣмъ или чѣмъ, 
и въ этомъ только смыслѣ — пренебре¬ 
гать, презирать (прот. сирібіззіте ре- 
іеге, ѵеЪетепіег ехреіеге; абтігагі, 
геѵегегі, зизріееге; іітеге, теіиеге, 
регіітезсегѳ); говорить или отзываться 
о комъ или чемъ презрительно (прот. 
Іаибаге, ейегге, ехіоііеге ІаибіЪиз), 
а) вооб.: а) съ асе.: СаШіпае §1абіоз: 
тогіет.—-съ одуш. объектомъ: рІеЬет. — 
р) съ іпГ., согопагі г)*). — Ь) въ част.: 
а) с. зе, не цѣнить себя, об. зепоп с., 
не унижаться, много думать о себѣ, 
обладать чувствомъ собственнаго досто¬ 
инства.— р) рагі. йіі. разз. сопіетпеп- 
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<1гі8, а, шп, маловажный, незначитель¬ 
ный, об. въ отриц. предл. <о лицахъ и 
неодуш. предм.), достойвый вниманія, 
немаловажный, значительный, тк. съ 
аЫ., соріае пе^иѳ питего іодиѳ изи геі 
тііііагіз сопіетпепйае. 

* сопіетріаійз, й, т. разсматриваніе, 
созерцаніе (|). 

сопіетріог, ріаіиз зшп, агі, разсма¬ 
тривать, созерцать. — пер., всесторонне 
разсматривать, всесторонне обсуждать. 
сопіетрііт, айѵ. съ пренебреженіемъ, 

съ презрѣніемъ, презрительно. 
сопіетрііо, бпіз, ?. пренебреженіе, 

презрѣніе, неуваженіе къ чему, ѵепігѳ 
іп сопіешрііопет аісі, сдѣлаться пред¬ 
метомъ презрѣнія для кого. 

сопіешрібг, бгіз, т. и — ігіх, ісів, ?. 
пренебрегатель, презритель, презритель¬ 
ница. 

1. сопіетріиз, а, иш, РАЙ]* не заслу¬ 
живающій вниманія, отс. тк. незначи¬ 
тельный, ничтожный, и въ этомъ смы¬ 
слѣ == презрѣнный. 

2. сопіетрійз, йз, т. пренебреженіе, 
презрѣніе, неуваженіе (асі. и разз. >, 
аісі сопіетріиі еззе, быть презнраему: 
сопіетріи ІаЪогаге, быть въ презрѣніи. 

сопіепйо, іепйі, іепішп, ёге, натяги¬ 
вать, I) соб.: а) вооб.: агсиш: зиа 
регреіио іііа гізи, растягивать (|). — 
Ъ) прегн., стрѣлу изъ туго натянутаго 
лука или съ напряженіемъ бросать, ме¬ 
тать, аёгіаз іеіит (стрѣлу) іп аигаз (*)*): 
Ма§о (въ М.) ргосиі Ьазіага (•}•).— 
П) пер.: А) вооб., напрягать свои тѣ¬ 
лесныя и душевныя силы, усиливаться, 
1) тѣлесныя, а) вооб., іпіг. сопіепйеге = 
стараться, об. съ аЫ., ІаіегіЪиз аиі 
сіашоге: гетіз, усиленно грести: ѵі, 
употреблять силу. — съ иі с. сопр; или 
съ іп?. — Ъ) стараться яройтн путь, до¬ 
рогу, посіе ип5 іапішп іііпегіз. — съ 
іп?., спѣшить, Віѣгасіе іге сопіепйіі. — 
тк. поспѣшно отправляться, устре¬ 
мляться, поспѣшно итти куда-н., спѣ¬ 
шить, а<1 Ьозііит сазіга: рбг ііпез 
Наейиогшп іп Ілп^опез. — 2) душ. сиды 
напрягать, а) вооб.: а) іг. с. апітшп 
Іаіез іп сигаз (|): с. отпез пегѵоз съ 
иі или пѳ с. соп]. — /?) іпіг. сопіепйеге, 
напрягать свои силы, стараться достичь 
чего, домогаться, добиваться чего, с. 
сіоііз еі ?а11асііз (прот. ѵега ѵіа пііі); 
съ общимъ асе., еайет (употреблять 
одинаковыя усилія) іп ігіЬипаіи. — съ 
иі или пе с. соп]. или съ іп?., стараться 
или стремиться къ тому, чтобы (не). — 
съ а<1 с. асе., стремиться, ревностно 

домогаться чего, ай заіиіет. — Ъ) напря¬ 
гать свои силы, чтобы достичь чего-й.* 
настаивать, неотступно требовать, а ^ио 
іасііѳ, зі сопіепйегіз, ітреігаге роззіз, 
иі еіс.— съ общимъ асе., аЦй или піЪі) 
аЪ аЦо: съ йе с. аЫ., аЬ а^о ѵаійе- 
йе гейііи іп дгаііат. — съ иі или пе с. 
соп). съ и безъ общаго асе. ргоп. — 
с) настаивать ва чемъ, утверждать, за¬ 
вѣрять, доподлинно увѣрять (тк. арий 
а^т и рго аідт), съ асе. с. іп?., съ 
предшествующимъ или безъ общаго асе. 
ргоп. — В) въ част., напрягать свои 
силы въ борьбѣ съ кѣмъ, тягаться, 
1) іпіг. или съ общимъ асе. == въ каче¬ 
ствѣ противника стараться одержать 
верхъ, мѣряться силою съ кѣмъ, состя¬ 
заться, бороться, а) о сраженіи: сит 
Зеяиапіз Ъеііо: сопіга рориіищ Кот. 
агтіз. — Ъ) о состязаніи (кулачномъ 
боѣ, бѣгѣ гс), яиоай зіапз сопріесіі* 
роззеі аЦие сопіепйеге.—с) о политич. 
борьбѣ; сит аЦо или іпіег зѳ йе ргіп- 
сіраіи или йе роіепіаіи іпіег зе.— й) о* 
спорѣ, спорить, стараться настоять на 
своемъ, сит ацо йе аЦа ге: айѵегзиз 
аЦт: съ общимъ асе., пес сшп Арріо, 
ігапзасіа ге, яиой сопіепйегепі (о чемъ 
они могли бы поспорить) ?иіі. — особ, 
въ судѣ, состязаться, тягаться, с. іпі- 
тіеіззіте аЦие іп?езііззіте: съ общимъ 
асе., іатеппе ѵегегіз, иі роззіз Ьаее 
(въ этомъ отношеніи) сопіга Ногіепзіиш 
сопіепйеге?—е) о предложеніи цѣны на 
аукціонѣ, бороться, із Іісегі поп йезіі- 
ііі; іИі, ^иоай ѵійеѣаіиг ?еггі аЦо тойо 
роззе, сопіепйегипі.—?) вооб. физич. п 
душ. силами бороться, сопіга ѵіт дгаѵі- 
іаіепщие тогЪі. — 2) что-н. съ чѣмъ-н. 
сравнивать, саизат 8ех. Козсіі сит 
іиа.— поэт, съ однимъ йаі. (съ чѣмъ?), 
А^иіпаіет ?исит Війопіо озіго. 

сопіепііо, бпіз, ?. напряженіе (только 
пер), А) вооб.: 1) физическое, какъ 
тѣла такъ и ума, аіщиатйіи зитта 
сопіепііопе йітісаге. — 2) умственное- 
напряженіе, стремленіе къ чему, усиліе, 
домогательство, а) вооб.: тахіта соп¬ 
іепііопе: съ §еп. оіуикъ чему), ѵеі ихо- 
гіаѳ сопйіііопіз ѵеі соттойі аіф. — 
Ъ) въ част., страстное стремленіе, страст¬ 
ное усиліе, страстность, раздраженіе¬ 
мъ и безъ апіті). — В) въ част.: 
1) состязаніе противниковъ, борьба,споръ 
(на словахъ и дѣлѣ, какъ стремленіе от¬ 
стоять свое право, свое мнѣніе), а) о- 
сраженіи, отпі йерозііа зре сопіепііопіз, 
оставивши всякую надежду на сраженіе 
(одержать побѣду въ сраженіи). — Ь) о» 
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соревнованіи, сіе біиііпа сопіепііопе 
<йзъ-за гегемоніи) сіезізіеге: съ ^еп. 
оу., Ьопогіз (изъ-за почетной* должно¬ 
сти). — с) вооб.: о спорѣ на словахъ и 
дѣлѣ, какъ въ обществ., такъ и частной 
жизни, споръ, борьба, тадпа: іогепзіз, 
судебное преніе; теае Шае ѵеѣетепіез 
«опіѳпііопез, грозныя рѣчи (предъ су¬ 
домъ филиппики противъ Антонія): 
съ §еп., с. геі ргіѵаіае (въ ч. д.), ІіЬег- 
іаііз (ііртііаііздие (нзъ-ва к).—съ іп с. 
-аЫ., пшіа іп ге ресипіагіа с.—съ косв. 
вопр. (иігит... ап, съ пе... ап, съ ^иі 
я т. п.). — 2) сравненіе, Ъотіпит ірзо- 
гит или іЬгіипагит сопіепііопет іасеге. 

1. сопіепіиз, а, шп, РАф. (отъ соп- 
іепйо), I) натянутый, тугой, іипіз (прот. 
Іахиз (*^): роріез, сильно вытянутое 
(1).— II) пер. = напряженный, ревност¬ 
ный, усердный,* тк. съ сіаѣ.=ревностно 
занятый чѣмъ (і*). 

2. сопіепіиз, а, шп, РАф. (отъ соп- 
Шео), ограниченный, довольствующійся 
чѣмъ-н., н въ этомъ только смыслѣ — 
довольный чѣмъ, аЬзоі., съ аЫ. (чѣмъ), 
съ чпой (что), съ пе с. соф. или съ іпГ. 

сопіегтіппз, а,, ит, сопредѣльный, 
пограничный, сосѣдній, аісі. 

сопіёго, ігіуі, ігііит, ёге, растирать, 
1) въ узкомъ смыслѣ, на мелкія части 
растирать, крошить, раЬиІа (травы і*): 
согпиа сегѵі (*)*). — II) въ обширномъ 
смыслѣ, стирать, мало по малу истре¬ 
блять, уничтожать, 1) вооб.: какъ 
ничтожное какъ-бы попирать ногами = 
ставить ни во что, ргаеіег Ьос (ргаеші- 
шп), чиой зат сопігііит еі сопіетріит 
риіаіиг, считается совершенно ничтож¬ 
нымъ и не заслуживающимъ вниманія.— 
2) въ част., частымъ употребленіемъ въ 
физич. и умств. отношеніи стирать, 
портить, а) вооб., а) неодуш., іеггит 
(|).—р) одуш., тѣло и силы истощать, 
изнурять; отс. зе сопіегеге и разз. соп- 
іегі тесііаі., неутомимо трудиться надъ 
чѣмъ или въ области чего (умственно), 
сопіегі іп саизіз еі іп пе§оіііз еі іп 
Того. — Ъ) время проводить, въ дурномъ 
смыслѣ=тратить, убивать время, ігиз- 
іга іетриз. — с) въ рѣчи и произведеніи 
истощать, исчерпывать, въ дурномъ 
смыслѣ=испошливать, ргоѵегЪішп ѵеіи- 
віаіе сопігііит. 

сопіеггёо, іеггйі, іеггііит, ёге, устра¬ 
шать, перепугать, напугать, а^ш: а^т 
а^а гѳ (особ. рагі. сопіеггііиз азресіи, 
Ьіз пипіііз): а^т, пе еіс. 

* сопіезіаііо, опіз, I. настоятельная, 
убѣдительная просьба. 

сопіезіог, аіііз зит, агі, I) призывать 
въ свидѣтели, взывать, <1еоз Ьотіпез- 
дие.— прегн.,сопі. сіеоз, иі еіс., умолять, 
чтобы г с. — II) въ част., а) с. Іііет, 
начать тяжбу приглашеніемъ свидѣтелей; 
тк. разз., сопіезіаіа Иіе.—Ь)пер.: соп- 
іезЫа ѵігіпз, испытанная. 

сопіехо, іехйі, іехіит, ёге, соткать, 
сплести, I) соб.: 1) вооб.: ѵіііоз оѵіит.— 
2) прегн. сплетая образовывать = спле¬ 
тать, связывать, геіщиит согриз паѵіит 
ѵітіпіЪиз. — II) пер., въ широкомъ 
смыслѣ, .складывая рядами, по слоямъ 
составлять, 1) вооб. = строить, прово¬ 
дить и т. п , а) вещ. предм.: іоззат.— 
Ь) умств. и абстр. предметы: а) вооб., 
сплетать съ чѣмъ = тѣсно связывать, 
соединять, ехігета сит ргітіз. — 0) въ 
рѣчи присоединяя продолжать, соттеп- 
іагіоз Саезагіз; іпіеггиріа. — 2) прегн., 
цѣлое составлять, сооружать, а) вещ. 
предм.: едиит ігаЬіЬиз асегпіз, построить 
(•(*).—Ь) умств. и абстр. предметы, соста¬ 
влять, сочинять, аі яиат іезііѵе сгітеп 
сопіехііигі 
сопіехіпз, а, пт, РАф. связный, не¬ 

прерывный, с. Ьізіогіа еогит іетрогит. 
сопіісезсо (сопіісізсо), іісйі, ёге, за¬ 

молчать, умолкнуть, рѣдко = хранить 
молчаніе; пер., утихать, прекращаться. 

сопіі^шШо, опіз, і. настилка изъ бре¬ 
венъ, надстройка, этажъ, ярусъ. 

сопіі&по, (аті), аішп, аге, настилать 
бревна, покрывать бревнами, изъ бре¬ 
венъ составлять. 

сопіі^йиз, а, ит, I) асііѵ.= смежный, 
сосѣдній, очень близкій, аЬз. или аісі 
(*)■). — Н) разз. = достижимый (I). 

сопііпепз, епііз, РАф. I) находящійся 
въ связи, 1) съ другимъ предметомъ, 
сопредѣльный, смежный, аЬзоі., съ <іаі. 
или съ сит с. аЫ., а) соб., «) въ про¬ 
странствѣ: іесіа, примыкающія къ со¬ 
сѣднему дому: Саррабосіае рагз, яиае 
сит Сііісіа с. езі. — р) во времени, 
сопііпепііЬиз (ІіеЬиз, въ слѣдующіе за 
тѣмъ дни. — Ь) ѣер., іітогі регреіио 
ірзит таіит с. іиіі, послѣдовало не¬ 
посредственно за 2С. — 2) находящійся 
въ связи въ самомъ себѣ, сплошной, 
непрерывный, безпрерывный, безпре¬ 
станный, а) соб., а) въ пространствѣ: 
адтеп ті&гапііит: іегга: Шиз, морской 
берегъ материка. — зиЬзі., сопііпепз, 
епііз, аЫ. епіі, і. твердая земля, мате¬ 
рикъ.— р) во времени, Ъеііа: педие зе 
ех сопііпепіі §епеге іегііат ѵісіітат 
ргаеЪиіззеі, и не принесъ бы себя въ 
жертву третьимъ подъ рядъ (послѣ дѣда 
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и отца) въ томъ же родѣ. — Ь) пер.: 
тетогіа (исторія); іиазсгіріа.—П) воз¬ 
держный, умѣренный. 

сопііпепіёг, айѵ. I) безпрерывно. — 
П) воздержно, умѣренно. 

сопііпепііа, ае, і. воздержаніе, воз¬ 
держность, умѣренность (прот. ИЬійо, 
ИЪійіпез, Іазсіѵіа). 

сопііпёо, ііпйі, іепіит, ёге, I) дер¬ 
жать вмѣстѣ, 1) соединяя, а) не давая 
чему распасться, крѣпко держать вмѣстѣ, 
a) соб., об. въ разз., сопііпегі,держаться, 
дпшп а&§ег аіііоге а^иа сопііпегі поп 
роззеі, не могъ устоять: диаз тетЬга- 
паз паіига йгтаз іесіі, иі сопііпѳгепіиг 
чтобы не разрывались.—р) пер., держать 
вмѣстѣ = сохранять, поддерживать, с. 
Котапіз (йаі.) тііііагет йізсірііпат. — 
b) не дробя, держать вмѣстѣ, удержи¬ 
вать вмѣстѣ, пауез ітшпепішпдііе іЬі: 
тапіриіоз арий зі^па. с) вооб. соеди¬ 
няя == соединять, а) соб.: диой оррійит 
СелаЬит ропз Йшпіпіз Ьі^егіз сопііпе- 
Ъаі, соединялъ съ противоположнымъ 
берегомъ: отпішп Іе&іопит ЫЬегпа 
тШЬиз раззиит сепіит сопііпеЪапіиг, 
отстояли другъ отъ друга всего на про¬ 
тяженіи 2с. — р) пер., особ, сопііпегі 
а^Я ге, быть связану чѣмъ, чиазі со^па- 
ііопе диайат іпіег зѳ сопііпегі (о бла¬ 
городныхъ искусствахъ). — аіф Ьозріііо 
сопііпегі. — 2) окружая, а) держать 
вмѣстѣ=окружать, обнимать, се) вооб : 
въ раза., сопііпегі съ аЫ.=быть окру- 
жену, граничить, Сагишпа Йитіпе, Осе- 
апо.—р) не давая свободы окружать= 
держать взаперти, въ плѣну, удержи¬ 
вать, ѵепіоз сагсегѳ (і'). — отс. окру¬ 
жить, обложить, запереть, Ротре^т 
диат ап^изііззіте: сопііпегі типііі- 
опіЬиз.—Ь) обнимая* содержать въ себѣ, 
носить или имѣть въ себѣ, о) о лицахъ: 
зрез іііа, яиат іп аіѵо сопііпеЪ&1, кото¬ 
рую она носила подъ сердцемъ. — пер., 
ойішп іп отпез Ьопоз сопсеріит з'ат 
(ііП. — Р) о иеодуш.; геіщшіт зраіішп 
топз сопііпеі, занимаетъ. — пер., аа) 
вооб., содержать, обнимать, Іаіез гез, 
диаіез Ьіс ІіЬег сопііпеі: въ разз., іа- 
сіпиз, іп яио ошпіа ѵагіа сопііпегі тіЬі 
аЦие іпеззе (которое заключаетъ и со- 
дерлштъ въ себѣ) ѵійепіиг: йіеі Ъгеѵі- 
Іаз сопѵіѵііз, посііз Іоп^ііийо зіиргіз еі 
Яа^ііііз сопІіпеЬапІиг, цѣликомъ были 
употребляемы на 2с. — рр) составлять 
сущность, суть чего, существенно обу¬ 
словливать, диой гет сопііпеі, диае гет 
сопііпепі, что имѣетъ существенное зна¬ 
ченіе = что составляетъ суть.—въ разз., 

сопііпегі аЦя ге или іп аіда гѳ, по су¬ 
ществу заключаться въ чемъ, состоять 
въ чемъ или изъ чего, существенно» 
обусловливаться чѣмъ, ѵііа согрогѳ еі 
зрігііи сопііпеіиг: яио пюгѳ саегітопіа 
сопііпеіиг. — II) удерживать, 1) обни¬ 
мая, окружая держать, удерживать, аѴ 
вооб.: удерживать въ извѣстномъ поло¬ 
женіи, яиайгаіаз ге§и1аз йей^ипі, диао 
Іаіегез сопііпеапі: паѵез тіпиз сот- 
тойѳ сориііз сопІіпеЬапІиг, сцѣплялись 
крюками. — Ъ) что-н. добытое удержи¬ 
вать, о желудкѣ: аіѵиз агсеі еі соп¬ 
ііпеі, диой гесіріі. — 2) удерживать 
гдѣ-нибудь, при извѣстной дѣятельности, 
въ извѣстномъ состояніи, а) вооб., пер., 
аідт іп еа ѳхегсііаііопе: Ве1§аз іп ойі- 
сіо (въ послушаніи): ОаШат іпрасѳ.— 
Ь) удерживать, заставлять оставаться 
въ какомъ-н. мѣстѣ, тііііез зиЬ реі- 
ІіЬиз.— о неодуш., іетрезіаіез позігоа 
іп сазігіз сопііпиегипі: (въ карт.) пѳ — 
дие ргіѵаіа йоіпиз рагіеііЬиз сопііпѳге 
ѵосез сощигаііопіз іиае роіезі. — часто 
зе сопііпеге и разз. сопііпегі, держаться,, 
пребывать, оставаться, зезе іпіга зііѵаз 
іп оссиііо, скрываться: зѳ зио Іосо: зе 
Ыз зейіЪиз, жить: и (въ карт.) зѳ зи- 
агшп гегит йпіЬиз: въ разз., сопііпегі 
іпіга зишп Іітеп: аЬзоІ., асіез ай 
зоііз оссазит сопііпепіиг, стоятъ въ 
боевомъ порядкѣ до 2С. — отс. прегн., 
«) кого-н. удерживать = принуждать 
кого не выходить изъ дома, или сидѣть 
дома, ігі^ійиз а§гісо1ат зі чиапйо соп¬ 
ііпеі ітЪег (•)-).—Р) что-н. удерживать= 
не сообщать, частью написанное не- 
издавать, геіщиоз ІіЬгоз. — частью что-н. 
извѣстное никому не говорить, умалчи¬ 
вать (прот. ргоіегге), еа, диае сопіі¬ 
пеі. — с) гдѣ-н. хранить, охранять ргі¬ 
ѵаіа или Уезіае сизіойіа (надзоръ — 
покровительство) сопііпегі.—3) удержи¬ 
вать = задерживать, сдерживать, а) соб.: 
а) неодуш.: §гайшп, (остановиться і*): 
уосет (замолчать): Ііп^иат, не давать- 
воли языку: тк. тапшп (-(*).—/?) о душ.: 
зиоз сопііпиіі зііѳпііо (въ молчаніи): 
Ьоз отпез йитіпа сопііпеЪапі. — Ь) 
пер.: «) кого-н. удерживать, зооз а. 
ргоеііо: сопііпео те аЬ ехетрііз, воз¬ 
держиваюсь отъ приведенія примѣровъ: 
сопііпео а^т или те, пѳ еіс.: ѵіх т» 
сопііпео, диіп еіс.: поп сопііпегі роззшп, 
^потіпи8 еіс. — р) сдерживать, обу¬ 
здывать, не давать воли, держать въ пови¬ 
новеніи (вѣрности), аа) въ полит, и воен» 
отношеніи, отпет гедіопет: ехегсііит 
(о полководцѣ). — съ аЫ. (съ помощью^ 
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кого или чѣмъ), ргоргіо Ьеііо ТіЪигіез: 
аедиііаіѳ апіші рІеЬет, держать простой 
народъ въ повиновеніи, дѣлая его доволь¬ 
нымъ своимъ положеніемъ. — рр) въ 
нравств. отношеніи сдерживать, обузды¬ 
вать, умѣрять, и гейех., сопііпѳгѳ зе 
«ли разз. сопііпегі тѳбіа1.= сдержи¬ 
ваться, удерживаться, воздерживаться, 

-отвез сирібііаіез: иі теіи сопііпеаіиг 
■аибасіа.—съ диіп с. соп). (послѣ отри¬ 
цанія), поп или ѵіх пе сопііпео, диіп ѳіс. 

сопііпйо, 1І&І, іасішп, ёге, 1) ѵ. 1г. 
трогать, касаться, А) соб.: а) вооб. до- 
трогиваться, прикасаться до чего, зшп- 
шаз ребе ипбаз (*}*): іеггат озспіо, 
цѣловать: аигаз (о кораллахъ *)*). — Ь) 
хватая дотрогиваться; отс. хватать, 

-схватывать, йіпѳт тапи (*)*): аідз та- 
пит или бехігат: іасііѳ сіЬшп Іеггѳ- 
зігет гозігіз (о птицахъ). — с) дотроги¬ 
ваться до пищи, воды, ѣсть, сіЬоз огѳ 
(І*). — смазывая, посыпая, смачивая = 
вмазывать, посыпать, ога паіі засго ше- 
бісатіпе. — б) примыкая къ чему ка¬ 
заться, се) доставать, зібега сота (1*): 
саеіпт, подниматься до неба (о землѣ; 
и въ карт, объ аЬзіг.). — р) прости¬ 
раться до чего, прикасаться, примы¬ 
кать, Іштіз сопііп^епз ѵаіішп: ІгаЬез 
поп іпіег зе сопііп&ипі; особ., примы¬ 
кать, граничить съ чѣмъ (о мѣстности): 
габісез топііз ех иігадиѳ рагіѳ. — е) 
стремясь къ опредѣленной цѣли=дости¬ 
гать, доставать, а) попадая въ цѣль, 
достигать, попадать, ех Іапіа аііііибіпѳ 
Ьозіет: ірзат аѵет іегго (|). — р) 
вслѣдствіе движенія достигать, оріаіат 
сигзитеіат (I).—у) коснуться чьихъ-н. 
ушей, доходить до кого, аЦт (*(*): аіф 
аигез (*)*): Іапбо сопііп^іі аигез со 
слѣд. асе. с. іп? = до ушей доходитъ 
слухъ, что и т. д. (*{•). — В) пер.; а) 
кого или чего касаться = съ кѣмъ или 
чѣмъ находиться въ соприкосновеніи 
(отношеніи), а) вооб., объ обстоятель¬ 
ствахъ, касаться, относиться къ кому, 
чему, Ьаес сопзшіаііо Котапоз піЬіІ 
сопііпдіі, пізі диаіепиз еіс. — Р) съ 
кѣмъ-н. вслѣдствіе какихъ-н. отношеній 
находиться въ соприкосновеніи (отно¬ 
шеніи), аЦоз апі ргоріпдиііаіѳ аиі аті- 
сііій: беоз ргоріиз, быть ближе къ бо¬ 
гамъ (= великимъ людямъ +).—Ь) кого-н. 
схватывать, поражать, постигать, ші- 
тіпе сопіаеіае зпо, вдохновленныя (|): 
<ріоз іп аЦа зиа іогіипа риЫісаѳ диодие 
сопІіпдеЬаі сига. — с) прикосновеніемъ 
заражать, опорочивать, осквернять, аиз- 
ріеіа: йшеЪгіЬиз бігіз зі^па Іеіа агта 

Ьозііит, проклятіемъ навлечь гибель на 
гс: біез сопіасіиз геіі&іопе, обременен¬ 
ный проклятіемъ. — особ, опорочившій 
себя соучастіемъ въ чемъ, тііііез соп- 
Іасіі заегііе^іо. — б) доставаться кому, 
выпадать на долю, аІдт зизріеіо соп- 
ііпдіі. — П) ѵ* іпіг., о событіяхъ, слу¬ 
чаться, приключаться, о счастливыхъ 
событіяхъ иногда = удаваться,'съ баі. 
(кому), тк. = доставаться, выпадать на 
долю, ри^папбі оссазіо шша сопіі^ѳгаі: 
тіЬі отпіа диаѳ оріо, сопііп&апі: аіеі 
сопііпдіі со слѣд. тй: сопііпдіі или 
аісі сопііп^іі съ иі с. соп). 

сопііпйаііо, бпіз, й I) непрерывное 
продолженіе, непрерывность, ітЪгіит, 
непрерывные дожди. — II) непрерывный 
рядъ, непрерывная связь, саизатт. 

1. сопііпйо, абѵ. а) непосредственно 
послѣ, немедленно, тотчасъ, съ и безъ 
соотвѣтственныхъ временныхъ частицъ 
(какъ пЬі, дшіт, розідиат, иі, зітиіас).— 
Ъ) для присоединенія логическаго вывода 
въ отрицательныхъ или вопросительныхъ 
съ отрицательнымъ смысломъ предложе¬ 
ніяхъ: тотчасъ, въ силу этого. 

2. сопііпйо, аѵі, аішп, аге, безъ пе¬ 
рерыва продолжать, I) въ пространствѣ, 
а) съ другимъ предметомъ :а) два гс пред¬ 
мета непосредственно соединять (прот. 
іпіегтіііеге), Ьіпаз аиі атрііиз ботоз, 
построить рядомъ: зсиіа іпіег зе. — 
Разз. тебіаІ.=непрерывно простирать¬ 
ся, непосредственно соединяться, ргіиз- 
диат сопііпиагепіиг Ьозііит орега. — 
р) одинъ предметъ непосредственно со¬ 
единять съ другимъ, присоединять, съ 
баі. (съ чѣмъ? къ чему?), аебійсіа 
тоепіЬиз. — Разз. тѳбіаі. = непосред¬ 
ственно соединяться, примыкать. — Ь) 
въ самомъ себѣ = безъ перерыва продол¬ 
жать, расширять, йіпбоз, округлять. — 
II) во времени: а) съ другимъ предме¬ 
томъ: ос) два предмета непосредственно 
(по времени) соединять, сопііпиаіа іи* 
пега, похороны, слѣдующія однѣ за 
другими: барѳз, ставить (на столъ) одни 
кушанья за другими (■(■). — р) съ дру¬ 
гимъ предметомъ непосредственно соеди¬ 
нять, ва другимъ предметомъ дать непо¬ 
средственно слѣдовать, съ баі. (съ чѣмъ ? 
ва чѣмъ?), Ігапззсепбепбо тѳбіа зшпта 
(высшія должности) ітіз. — Разз. те- 
біа1.=непосредственно слѣдовать, аіііз 
зопшо тогз сопііпиаіа езі.—Ь) тотъжѳ 

предметъ безъ перерыва продолжать, а) 
вооб., Ьіѳтапбо ЬеИит. — съ асе. или 
аЫ. времени, с. біет посіетдие ориз: 
с. ііег біе ас посіѳ. — р) с. тафіга- 
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Іит = удержать за собою должность и 
еа слѣдующій годъ: тк. = продолжить, 
предоставить кому должность и на слѣ¬ 
дующій годъ, аісі сопзиіаішп. 

сопііпйиз, а, шп, непосредственно со¬ 
единяющійся, 1) въ пространствѣ, а) съ 
другимъ предметомъ, а) о двухъ и болѣе 
предметахъ, другъ съ другомъ соединен¬ 
ный, непосредственно прилегающій, 
(прот. іпіеппіззиз), топіез, рядъ горъ. — 
зиЬзІ. сопііпиа (п. рі.), смежныя мѣст¬ 
ности.—р) объ одномъ предметѣ, кото¬ 
рый непосредственно примыкаетъ къ дру¬ 
гому, непосредственно примыкающій, 
смежный, Ьеисаба сопііпиат ѵѳіегез 
ЪаЪиеге соіопі, соединенный съ твердой 
землей = какъ полуостровъ (*)*). Ь) въ 
самомъ себѣ соединенный, непрерывно 
продолжающійся, непрерывный, нераз¬ 
рывный, Ъшпиз (у). — И) во времени: 
а) съ другимъ предметомъ: а) о двухъ 
и болѣе предметахъ, непосредственно 
(сряду) слѣдующій одинъ еа другимъ, 
сопііпиі сотріигез біез, много дней сряду: 
ігіитрЬі ех Нізрапіа био сопііпиі (одинъ 
за другимъ) асіі.— Р) объ одномъ пред¬ 
метѣ, затѣмъ слѣдующій, сопііпиа біе 
или посіе (*)*). — Ь) въ самомъ себѣ со¬ 
единенный, продолжающійся безъ пере¬ 
рыва, непрерывный, безпрерывный, без¬ 
престанный, орридпаііо: іпсоттоба. 

сопііо, бпіз, Г. I) собраніе народа, 
солдатъ; отс. рго (передъ) сопііопѳ 
біееге: іп сопііопет азеепбеге или ез- 
сепбеге, взойти на каѳедру.—П) теіоп., 
произнесенная рѣчь, іипеЬгіз, надгробное 
слово: ЬаЪеге сопііопет (ариб тііііез). 

сопІІопаЬипбиз, а, ііт, говорящій 
рѣчь передъ собраніемъ: тк. съ асе. 
объектѣ. 

сопіібпаііз, е, принадлежащій къ на¬ 
родному собранію, свойственный народ¬ 
ному собранію, зепех, старый бунтов¬ 
щикъ въ н с. 

* сОпІІопаібг, бгіз, хп. народный ора¬ 
торъ, демагогъ. 

сопШпог, аіиз вит, агі, I) соста¬ 
влять собраніе, собираться.—II) передъ 
собраніемъ (народа, солдатъ) говорить 
рѣчь, ариб тііііез. — отс. тк. = въ на- 
родпомъ собраніи и вообще публично 
говорить, объявлять, аЦб. 

сопіог, агі, см. сипсіог. 
сопіогдиёо, іогзі, іогіит, ёге, вра¬ 

щать, вертѣть, тк. поворачивать, обра¬ 
щать, I) вооб.: ргогат Іаѳѵаз аб ипбаз 
(І).—П) въ част.: махать, ЬгасЫит.— 
прегн., потрясать = метать, бросать съ 
размаху, Ьазіат іп Іаіиз. 

еопіга, I) абѵ.: А) въ пространствѣ = 
напротивъ, на противоположной сто¬ 
ронѣ. — В) пер. о дѣйствіяхъ противо¬ 
положныхъ, а) напротивъ, наоборотъ, 
иігипщиѳ еопіга ассібіі.—Ь) о противо¬ 
борствѣ, противъ, сопзізіеге, противо¬ 
дѣйствовать, противоборствовать, сопро¬ 
тивляться: біееге. прекословить, возра¬ 
жать или обвинять: еопігаІісѳгі,давать 
большую цѣну. — П) ргаер. с. асе.: А) 
въ пространствѣ ~ напротивъ, насупро¬ 
тивъ^ с. Вгипбізіпшп рогіит.—В) пер.., 
о дѣйствіяхъ: а) о стремленіи вооб., 
противъ (прот. зесипбшп); отс. про¬ 
тивъ == несогласно съ чѣмъ, вопреки, с. 
,|'из §еп1іит: с. зрет отпішп: с. ехрѳ- 
сіаііопѳт, сверхъ ожиданія: с. еа, на¬ 
противъ того, наоборотъ. — Ь) о про¬ 
тивоборствѣ противниковъ = противъ, 
(прот. рго), с. аідт соп]игаге, ри&паге: 
зіѵе іііиб рго ріеѣе зіѵе еопіга рІеЬѳт 
езі (въ видахъ... или во вредъ....). 

сопігасііо, бпіз, і. стягиваніе, сжима¬ 
ніе, сжатіе, ігопііз, хмурѳніѳ. 

сопігасіо см. сопігесіо. 
сопігасіиа, а, шп, РАб^. стянутый; 

пер. = ограниченный, тѣсный, узкій, 
а) о мѣстѣ: ѵезіі^іа ѵаіит (*(*). — Ь) о 
состояніяхъ, внѣшнихъ и внутреннихъ, 
ограниченный, скудный, раирегіаз: зіи- 
біа (склонности).—с) о лицахъ: а) спо¬ 
койный, сопігасіиз 1е§еІ (*)*). —р) огра¬ 
ничивающій себя, скромный, въ образѣ 
жизни (•}■). 

сопігабісо, біхі, бісіит, ёге, противо- 
рѣчить, прекословить, аісі. 

сопІгаЪо, ігахі, ігасіит, ёге, стяги¬ 
вать, I) соединяя: 1) соб.: стягивать = 
собирать, соединять, особ, одупх. (прот. 
біззіраге, бізрег^егѳ), сарііѵоз: сопігахіі 
еоз зіибіпт зрѳсіасиіі. — Въ част.: а) 
войска, корабли гс, стягивать (съ и 
безъ іп шшт Іосшп, іп ипит), собирать, 
сосредоточивать, тк. съ абѵ. (напр. 
ііпбЦие, ео, Шис), съ аЪ или ех с. аЫ., 
съ іп или аб с. асе., съ однимъ асе. 
Іосі, аихіііа, паѵѳз. — р) для перегово¬ 
ровъ, совѣщанія, въ собраніе сводить, 
собирать, Зсіріопет ѳі НазбгпЪаІет аб 
соИодшшп. — особ, сенатъ, раисі Іап- 
іит раігит сопігасіі а сопзиІіЪиз. — 
2) пер.: а) объединяя сердца, соединять, 
сопІгаЬіІ сѳіегііег сопзиеіибо еоз. — Ъ) 
союзъ устроивать, образовывать, «) 
дружественный или родственный, атіеі- 
ііат.—р) торговый, заключать, слажи¬ 
вать, вступать въ дѣло, договариваться, 
гет, гаііопѳт, пе^оііит.—с. сит тиі- 
ііз гез га^іопез^ие (дѣловыя и торговыя 
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сношенія): с. піЬіІ сит аЦо, не имѣть 
никакого дѣда съ кѣмъ-н.: — и безъ 
объекта, із, ^иі или іі диіЪизсит соп- 
ігаЪеЪаі, имѣлъ дѣла. — с) извѣстное 
обстоятельство кому или себѣ причи¬ 
нять, быть причиною чего, навлекать 
на кого или себя, аісі или зіѣі ЪеШпп 
сит аЦо: сиірат: сопігаЪііиг тіЬі пе- 
^оііит, мнѣ причиняютъ хлопоты: соп- 
ігаЪегѳ зіЬі роепат, навлечь на себя.— 
П) сокращая, сжимая суживать объемъ 
чего-н., 1) соѵб.: а) сжимать, сокращать, 
подбирать, а) части тѣда (прот. іепдеге, 
роггі^егѳ, ѳхіепдеге, ехріісаге), ЪгасЬіа 
аісі (для кого, чтобы освободить мѣсто 
*)*): Егопіет, морщить лобъ: тк: ѵиііит 
(у).— разз. сопігаѣі тедіаі., сжиматься, 
сокращаться (прот. дііаіагі или дійипді), 
сопігаЬііиг гісіиз (|): сопігасіит ^епіѣиз 
іап^егѳ сариі, согнувшись, колѣнами 
касаться головы (*)•).—/9) морской 1. !., 
с. ѵеіа подобрать, убавить паруса, 
карт. умѣренно пользоваться счасть¬ 
емъ. — Ъ) члены тѣла дѣлать окоченѣ- 
лыми, оцѣпенѣлыми, об. рагі. == окоче- 
нѣлый, оцѣпенѣлый, о самой стужѣ, 
сопігасіо ігі^оге рі^гае (о пчелахъ і).— 
2) пер.: а) въ пространствѣ суживать, 
сокращать, сазіга (тк. съ іп ехі&иит 
огѣет): огЬет, ущербляться (о лунѣ ■(•), 
Ъоггіда іетрезіаз сопігахіі саеіит, по¬ 
крыла тьмою. — ѣ) рѣчь или сочиненіе 
совращать (прот. ехіепдегѳ, дііаіаге), 
огаііопет, ргаесеріа іп ипшп (*(*). — с) 
по объему ограничивать, сирідіпет 
(■(■). — (1) сердце, мужество гс стѣснять, 
подавлять, апітшп (прот. гетіііеге). 

сопігагіиз, а, ит, насупротивъ лежа¬ 
щій, противолежащій, 1) насупротивъ 
(на противоположной сторонѣ! находя¬ 
щійся, лежащій, стоящій, с. соПіз пазсе- 
Ьаіиг адѵегзиз Ьиіс (напротивъ этого) еі 
сопігагіиз (на противоположной сторонѣ, 
на другомъ берегу рѣки).—II) совершенно 
противоположный, на совершенно про¬ 
тивоположной сторонѣ находящійся, съ 
совершенно противоположной стороны 
являющійся, въ совершенно противопо¬ 
ложную сторону идущій, А) соб.: Чеі- 
Іиз (і*), ісіиз, нанесенный противни¬ 
комъ.—съ да!., сіаззі с.йатіпа, дующіе 
навстрѣчу (+).— В) пер.: 1) вооб. проти¬ 
воположный, прямо противоположный, 
рѣзко отличающійся, составляющій кон¬ 
трастъ, а) а<у., сопігагіа циаедат ѵіз.— 
съ да!., с. аІЬо (I). — Ь) зиЬз!., сопіга- 
гіит, іі, п. и ріиг. сопігагіа, бгит, п. 
противоположность, контрастъ, ос) зіпд.: 
аідт іп соп!гагіит тиіаге (передѣлать 

кого-н.): а^д іп с. тиіаге (что-н. со¬ 
вершенно перемѣнить): іп с. ѵегіі (круто 
перемѣниться, прот. рго іИіз еззе): со 
слѣд. а^ие нлиас, сопігагіит десегпеѣаі 
ас раиіо ап!ѳ десгеѵега!, сдѣлалъ поста¬ 
новленіе, противоположное прежнему.— 
ех сопігагіо (у Непота и послѣ — авг. 
ѳ сопігагіо) адѵ.=напротивъ.—^9) ріиг.: 
соп&гге ри^папііа е! сотрагаге сопіга¬ 
гіа. — 2) въ част., а) враждебный, не¬ 
благопріятный, нерасположенный, агша 
(1*). — ѣ) нецѣлесообразный, вредный: 
(прот. иііііз), оііит тахіте с. еззе. 

сопігесіо (сопігасіо), аѵі, аіит, агег 
трогать, дотрогиваться, 1) вооб.: ѵиіпиз: 
Иѣег сопігесіаіиз тапіЬиз ѵиі^і, истре¬ 
панная (■(•). — II) въ част., щупать, 
зіпиз (|). 

сопігёшізсо, Ігёшйі, ёге, I) іпіг. дро¬ 
жать, трепетать; пер. колебаться. — 
И) іг. дрожать передъ чѣмъ, бояться 
чего. 

сопІгІЪйо, ігіѣйі, ігІЪйіит, ёге, при¬ 
бавлять, причислять, прибавляя присо¬ 
единять, соединять, а) вооб.: аіщиід, 
вносить свою долю, содѣйствовать чѣмъ- 
л. (■(•). — ѣ) народъ гс.: Саіа^штііапоз 
сит ОзсепзіЪиз: зѳ Аеіоііз: іп ипат 
игѣет сопігіЬиіі. 

сопігізіо, аѵі, аіит, аге, омрачать, 
внѣшнимъ образомъ, саеіит (ті^оге ріи- 
уіо, сдѣлать пасмурнымъ, затмить (*|*).— 

сопігоѵегзіа, ае, I. споръ (тк. тяжба), 
спорный пунктъ, сопігоѵегзіа езі іпіег 
а^оз де а^а ге: іп сопігоѵегзіа ѵег- 
загі или еззе, быть спорнымъ: іп соп- 
ігоѵегзіат ѵепігѳ (ѵосагі), сдѣлаться 
предметомъ спора: зіпѳ сопігоѵегзіа, 
безъ спора, безспорно. 
сопігбѵегзібзиз, а, ит, весьма спор¬ 

ный. 
сопігбѵегзиз, а, ит, обрагценний въ 

противоположную сторону, пер.=спор¬ 
ный (прот. сопіеззиз). 
сопігйсідо, аѵі, аіит, аге, рубить па 

куски, изрубать; пер., гет риЫісат, 
погубить. 

сопігйдо, ігйзі, ігйзит, ёге, вталки¬ 
вать, толкать, а^оз іп Ъаіпеаз. 

сопійѣегпаііз, із, с. живущій (съ кѣмъ) 
въ одной палаткѣ; въ обширномъ смыслѣ 
особ, о молодыхъ знатныхъ римлянахъ, 
которые прнстроивались къ свитѣ пре¬ 
тора (намѣстника) для усовершенство¬ 
ванія въ воѳномъ дѣлѣ, принадлежащій 
къ свитѣ; и вооб. товарищъ. 

сопійЪегпІит, Іі, п. I) аЬзіг.: сожи¬ 
тельство, сотоварищество, особ, о зна¬ 
комствѣ молодыхъ энатныхъ римлянъ съ 
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преторомъ; раігіз сопіиЪегпіо тііііаге, 
служить, состоя въ свитѣ отца, подъ 
непосредственнымъ руководствомъ о. — 
иронически, с. тиІіеЪгіз тіііііае, поход¬ 
ное товарищество съ женщиною (= ко¬ 
роткое знакомство съ женщиною)- — И) 
сопсг., общая палатка, (іеропеге іи соп¬ 
іиЪегпіо агша. 

сопійёог, ійііиз зшп, ёгі, I) уви¬ 
дѣть, замѣтить, і(і поѵит.— И) внима¬ 
тельно смотрѣть, разсматривать, обо¬ 
зрѣвать, окидывать взоромъ, аЦт 
асгіиз. 

сопійтасіа, ае. Г. упорство, непре¬ 
клонность, упорное неповиновеніе, 
упрямство (прот. оЪзеяиішп), ИЪега, 
благородное сопротивленіе. 

сопійтасііёг, айѵ. упорно (въ благор. 
и неблагородномъ см ыслѣ), непреклонно, 
упрямо. 

сопійтах, тасіз, упорный, непре¬ 
клонный, упрямый. 

сопійтёііа, ае, оскорбленіе, по¬ 
срамленіе, поношеніе, поруганіе, соп- 
іитеііат ассіреге, претерпѣть оскорбле¬ 
ніе: рег сопіитеііат, оскорбительнымъ 
образомъ: сопійтеііа ѵегЪогит, бран¬ 
ныя слова. — пер. о неодуга., обида = 
напасть, злополучіе. 

сопійтёіібзё, айѵ. оскорбительно, 
обидно. 

сопійтёіібзиз, а, ит, а) о липахъ = 
задѣвающій честь, оскорбляющій, зло¬ 
рѣчивый, злословный.—Ъ)о неодуш.= 
оскорбительный, поносительный, йіс- 
іа: Ііііегаѳ с. іп аідт. 
сопійтйіо, аѵі, аіит, аге, погре¬ 

бать, хоронить (*}*). 
сопішійо, іййі, Ійзит ,ёге, разбивать, 

раздроблять, раздавливать, а^т: та- 
пиз, разбить параличомъ (*)•). — пер., 
укрощать, преодолѣвать, уничтожать, 
ашіасіат: апіішіт зиит: а^т. 

сопішѣаіиз, а, ит, РАф. приведен¬ 
ный въ разстройство, замѣшатель¬ 
ство, отс. тк. смущенный. 

соніигЬо, аѵі, аіит, аге, приводить 
въ разстройство, замѣшательство, без¬ 
порядокъ, разстраивать, а) что-н. веще¬ 
ственное: сс)вооб. огііпез Котапогшп.— 
0) приводить въ разстройство = затем¬ 
нять = дѣлать неяснымъ или неузнавае¬ 
мымъ, ітадіпит поіаз. — Ъ) обществ, и 
частное дѣло: гет риЫісат: гет, запу¬ 
тать дѣло. — особ. с. гаііопез или га- 
ііопет, или аЪзоІ. сопіигЪаге, сдѣлаться 
несостоятельнымъ, обанкрутиться. — с) 
душу и сердце приводить въ замѣша¬ 
тельство, смущать, аідт. 
сопіиз, і, т. шестъ (какъ корабель¬ 

ный снарядъ), длинное копье, пика (ору¬ 
жіе всадника). 

сопйЫшп (сошшЫшп), іі, п. I) за¬ 
конный, гражданскій бракъ: у поэт. 
ріиг. вм. зіпд.; поэт, пер., сожитель¬ 
ство.—II) право брака, сопйЫшп йпііі- 
тіз педаге. 

сбниз і, т. конусъ (тк. верхушка шле¬ 
ма, которая имѣла видъ конуса). 
сопѵаіезсо, ѵаІйі,ёге, I) окрѣпнуть= 

становиться сильнѣе, крѣпче, 1) соб., 
объ огнѣ=усиливаться.—2) пер., укрѣ¬ 
пляться = становиться могуществен¬ 
нѣе, усиливаться, распространять¬ 
ся.— И) = поправляться, выздоравли¬ 
вать, 1) соб., аЪзоІ., ех тогЪо или сіе 
ѵиіпеге (*)*). — 2) пер., оправляться, отъ 
дурного состоянія, приходить въ себя, 
иі іапйет зепзиз сопѵаіиеге теі, пришли 
въ нормальное состояніе (*)*). 

сопѵаіііз, із, Г. лощипа, долина ^кру¬ 
женная горами, тк. горная долина, 
углубленный скатъ горы. 

сопѵесіо, аге, свозить, привозить во 
множествѣ. 

сопѵёЬо, ѵехі, ѵесіпт, ёге, свозить, 
сносить, собирать, съ ех с. аЪІ., съ іп 
с. асе. 

сопѵеііо, ѵеШ, ѵиізит, ёге, что-п. 
твердо, покойно стоящее,вырывать, от¬ 
рывать, разрывать, ломать, разломать, 
иногда тк. расшатывать, растеребли¬ 
вать, разрывать, I) соб.: герадиіа: дга- 
(Іиз Сазіогіз: паѵез сопѵиізае ипйіз еиго- 
^ие, разбитые (*(•): с. зідпа, выдергивать 
изъ земли знамена = отправляться, вы¬ 
ступать въ походъ.—II) пер.,подрывать, 
потрясать, поколебать, гет риЫісат 
^ийісіо а^о: ѵегЪіз ресіиз, терзать (*(-). 

сопѵёпае, агит, с. 1) пришельцы. — 
2) сбродъ. 

сонѵёпіенз, елііз, РАф. I) подходя¬ 
щій, удобный,Ъепе с. іода. — пер., со¬ 
гласный = а) соотвѣтственный, со об¬ 
разный, при личный, аЪзоІ. или сит аіяа 
*е: аіеі геі или а<1 аЪ^й: іпіег зе.—Ъ) 
Ъепе с., вполнѣ согласный = живущій 
въ полномъ согласіи, Ъепе с. ргохіті. 

сопѵёп!епіёг,айѵ. согласно, сообраз¬ 
но, прилично, аЪзоІ. или аісі геі: сит 
аЦа ге: ай аіцй. 

сопѵёпіепііа, ае, Г. согласіе, гармонія, 
сонѵёпіо, ѵёні, ѵеніит, іге, ѵ. іпіг. 

н іг. I) сходиться, собираться (прот. 
аЪіге, йізсейеге), А) вооб.: 1) соб. объ 
одуш. и корабляхъ, аЪзоІ. или на вопросъ 
откуда? съ аЪ или ех с. аЪІ. или на во¬ 
просъ куда? съ айѵ. (напр. Ъис, іііис, со, 
еойет, дііо) или съ ай, іп с. асе. нлд 
асе. Іосі, или на вопросъ гдѣ? съ айѵ. 
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(напр. ііііс) или съ іп с. асе., съ дел. 
или аЫ. Іосі, или на вопросъ причемъ? 
на что? съ а<1 (напр. а<1 сіатогет Ьоті- 
пиш) или на вопросъ зачѣмъ? съ а<1 с. 
асе. (напр. а<і аихіііит: а<і аідт йеіеп- 
йепйит) или съ зир. 1 (напр. дгаіиіа- 
іит), или на вопросъ ради чего? съ сіе 
с. аЫ. (напр. (1е соштипі оійсіо) или съ 
саиз5 или дгаііа съ деп. (напр. ѵізепйі 
е^из дгаііа а<і аідт). — 2) пер., объ 
аЬзіг., диит тиііае саизае сопѵепіззе 
ипит іп Іосит аідие іпіег зе сопдгиеге 
ѵійепіиг. — В) въ част.: 1) въ обще¬ 
ствѣ, іп і(і Гогит, принадлежать къ этому 
округу. — 2) о женщинѣ, с. іп тапшп, 
посредствомъ брака лопасть подъ власть 
мужа. — 3) сходиться съ кѣмъ-н. слу¬ 
чайно или умышленно, встрѣчаться, 
чтобы поговорить, переговорить о чемъ, 
просить о чемъ, с. аідт іп іііпѳге: 
аідт Согсугае. — въ разз., ориз зіЬі 
йотіпо сопѵепіо, ему нужно поговорить 
съ г. — И) прегн.: А) сходясь образо¬ 
вывать одно цѣлое, соединяться, пер.: 
b) о лицахъ, въ своихъ желаніяхъ, рѣ¬ 
шеніи ас согласоваться, быть соглас¬ 
нымъ, бе аіда ге. — Обык. Ь) аідй сопѵе- 
піѣ (или ішрегз. одно сопѵепіі), сошлись, 
согласились на счетъ чего, рѣшено, а) 
лично: рах сит аідо сопѵепіі;, состо¬ 
ялся, заключенъ: рах сопѵепіа, состоя¬ 
вшійся по соглашенію миръ. —/$)ітрегз.: 
я одно иі Ьасейаетопііз сит геде соп- 
ѵепігеі: диит бе іасіо сопѵепіі. — соп¬ 
ѵепіі, всѣ согласны, что, съ асе. с. 
іп?.: расіо сопѵепіі, иі еіс.: сопѵепіі 
съ соп(., багепі, сопѵепіі: сопѵепіі съ 
допол. предл., диіЬиз іпіегіегіі, поп соп¬ 
ѵепіі. — аЬзоІ., иі (иіі) сопѵепегаі, какъ 
согласились, по условію.—В)встрѣчаясь, 
итти къ чему, соотвѣтствовать,, 1)соб.: 
аб ребет аріе сопѵепіге, быть въ самую 
пору (объ обуви). — 2) пер., итти къ 
чему, соотвѣтствовать чему, а)=согла- 
соваться, быть согласнымъ, ішрегз., 
абшшшшт сопѵепіі, все вѣрно до ко¬ 
пѣйки.—Ь) относиться къ кому, падать 
на кого, іп диет еа зизріеіо сопѵепіі. — 
c) быть приличнымъ,приличествовать, 
іііа огпатепіа сопѵепіге ііз геЬиз, диаз 
деззегат. — бъ асе. с. іпі. = прилично, 
^иій ѵоз зедиі сопѵепіаі. 

сопѵепіісйіит, і, п. собраніе. 
сопѵепііо, бпіз, і. соглашеніе, дого¬ 

воръ. 
сопѵепіит, і,п. соглашеніе, уговоръ, 

договоръ, зіаге (соблюдать) сопѵепііз. 
сопѵепійз, из, т. I) сходка, съѣздъ, 

собраніе, какъ вооб., такъ и въ част.: 

а) римскіе граждане, живущіе въ про¬ 
винціи—община, корпорація римскихъ 
гражданъ въ провинціальномъ горо¬ 
дѣ. — Ь) собраніе жителей провинціаль¬ 
наго округа для рѣшенія судебныхъ дѣлъ, 
собраніе въ дни суда, провинціальный 
судъ, сопѵепіит адеге, слушать и рѣ¬ 
шать судебныя дѣла, чинить судъ и рас¬ 
праву.—И) соглашеніе, уговоръ, дого¬ 
воръ, ех сопѵепіи. 

сопѵегзаііо, бпіз, Г. частое обраще¬ 
ніе, обхожденіе, аіф (съ кѣмъ). 

сопѵегзіо, бпіз, і. обращеніе, круго¬ 
вое вращеніе, I) соб., тепзіит аппо- 
гитдие сопѵегзіопез, періодическое воз¬ 
вращеніе мѣсяцевъ и годовъ. — ІІ)пер.: 
прегн., превращеніе, переворотъ поли¬ 
тическій (тк. въ ріиг.), гегит, іетре- 
зіаіит. 

сопѵегіо (сопѵогіо), ѵегіі (ѵогіі), 
ѵегзит * (ѵогзит), ёге, поворачивать, 
повертывать, оборачивать, обращать, 
гейех. зе сопѵегіеге или одно сопѵегіеге 
и разз. сопѵегіі тебіаі. = поворачи¬ 
ваться, оборачиваться, об. съ абѵ. и 
ргаер. (особ, въ іп или ай с. асе.), 
I) соб.: 1) въ другую (впередъ, назадъ, 
вверхъ, внизъ) или какую-н. сторону 
поворачивать, а) вооб.: асиіеит (въ 
карт, асиіеит іезіітопіі зиі): сагйіпет: 
паѵез іп еат рагіет, дио ѵепіиз Гегі: 
геЙех., зітиіасгит Ѵісіогіае ай ѵаіѵаз 
зе іетріі Іітепдие сопѵегііззе. — разз. 
тейіаі., сопѵегзі осиіоз іпіег зе огадиѳ 
іепеЬапі (-}-). — Такъ особ, а) воен. і. 
і. с. зідпа, сдѣлать поворотъ: тк. позігі 
гигзиз сопѵегзі.—с. іегда и с. зе, обра¬ 
тить тылъ, обратиться въ бѣгство.— с. 
асіет, опрокинуть (непріят.) боевую 
линію.—тк. сопѵегіеге Ьозііиш асіет 
іп йідат, обратить въ бѣгство. — (1) 
гейех., сопѵегіеге зе или одно сопѵег¬ 
іеге или разз. тейіаі. сопѵегіі ай аідт, 
въ бесѣдѣ, въ рѣчи оборачиваться, об¬ 
ращаться къ кому. — Ь) въ движеніи ас 
поворачивать, ѵіаз, повернуть назадъ 
(І*): і'идат, пріостановиться и возвра¬ 
титься назадъ (*)*): ѵох Ъошп Негсиіет 
сопѵегііі, заставилъ оборотиться.—ге¬ 
йех., зе сопѵегіеге и одно сопѵегіеге и 
разз. сопѵегіі шей., повернуть, напра¬ 
виться, Ьіс зе іп Азіат с. — Такъ 
особ.: а) воен. і. і.: ііег, перемѣнить 
путь, поворотить назадъ, направить свой 
путь, ііег іп ргоѵіпсіат или ай рорп- 
Іапйат Асагпапіат: отпіз ѵіз Котапа 
Ѵе;іоз сопѵегза езі.— Р) тайно повора¬ 
чивать куда-и., ресипіат риЫісат 
йотит зиат, унести въ свой домъ = 
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похитить.—с) раз8. сопѵегіі тейіаі. или 
сопѵегзит еззе, по географическому 
положенію быть обращену, лежать, аііег 
сопѵегзиз іп сопігагіат рагіет егаі 
ѵаііиз.—2) въ кругѣ вращать, вертѣть, 
гейех. зе сопѵегіегѳ и разз. сопѵегіі 
тейіаі. = обращаться, вертѣться, диаѳ 
(іегга) сігсиш ахет зе зитта сеіегі- 
іаіе сопѵегііі еі іогдиеі.—отс. круговое 
обращепіе времени совершать, оканчи¬ 
вать, дшіт аеіаз іиа зеріепоз осііепз 
зоііз апігасіиз попсіит сопѵегіегіі (когда 
еще ты пе достигнешь пятидесятишести¬ 
лѣтняго возраста. — П) пер.: 1) вооб., 
къ чему, на что, противъ чего, кого 
обращать, направлять, гейех. зе соп- 
ѵегіеге или одно сопѵегіеге и разз. соп¬ 
ѵегіі шей., обращаться, направляться, 
а) вооб.: іп зе ипшп ошпіит ѵігез: ай 
еяиезігет огйіпет аЦиѳ іп сеіегоз ог- 
йіпез еазйет ѵііаѳ сопйіііопез, перено¬ 
сить на гс: отпіз езі гізиз іп ^ийісет 
-сопѵегзиз, всѣ засмѣялись и устремили 
взоры на судью.—Ь) взглядъ, вниманіе, 
мысли обращать, направлять куда-н., 
а) собственный взглядъ гс, отпез соп¬ 
ѵегіеге осиіоз Ііаіі, обратили туда свои 
взоры (і*): ѵійео іп те отпіит ѵезігит 
юга аЦие осиіоз еззе сопѵегзоз. — р) 
чужой взглядъ, вниманіе, мысли на себя 
обращать, аѵ) взглядъ гс, отпіит осиіоз 
ай или іп зе. —рр) кого-н. съ его взгля¬ 
домъ г с, отпет ехегсііит іп зе: одно 
с. отпез: сіѵііаіет. — с) умъ, чувство, 
еердце, склонность, усердіе,* ваботу, на- 
между обращать, направлять на что-н., 
а) собственный умъ гс: опте зіийіит 
сигапщиѳ ай Ьапс зегіѣепйі орегат, упо¬ 
требить: гейех. зе сопѵегіеге или одно 
сопѵегіегѳ и разз. сопѵегіі шей., обра¬ 
щаться, отпі сіѵііаіе іп еат сигат соп- 
ѵегзй: и тк. особ. сопѵ. зе или одно 
сопѵ. ай аідт, въ качествѣ почитателя, 
приверженца въ государствѣ присоеди¬ 
няться къ кому, доставаться кому, ай 
а^т. — р) чей либо умъ (вниманіе) гс 
или кого: сіѵііаіет ай Уоізсоз: привле¬ 
кать (на чью сторону, какъ политич. 

-сторонника) кого кь кому, ай Мазіпіз- 
кат ІЯитійаз. — й) что-н. обращать во 
что, употреблять на что, іп зиат гет 
аііепа (въ свою пользу). — е) что-л. 
обращать, повернуть въ ту или другую 
сторону, употреблять для чего, а) въ 
сужденіи, поіііе іогіипат сопѵегіегѳ іп 
сиірат (вмѣнять въ вину выходку 
судьбы). — р) въ исполненіи, аііегит 
(аихіііит) ай ретісіепг теат егаі а 
ѵоЬіз сопзиІіЬиз сопѵегзит. — часто 

гейех. сопѵегіеге или разз. сопѵегіі 
шей., обратиться во что, кончаться 
чѣмъ, Ьос ѵіііит Ьиіс іп Ьопит соп- 
ѵегіеЬаі, кончался добромъ, приносилъ 
ему пользу. — 2) прегн., что-н. такъ 
поворотить, чтобы наступило измѣненіе, 
перемѣна, превращать, перемѣнять, 
измѣнять, а) вооб.: а) чье-л. душевное 
настроеніе, тепіез тііііит.—разз. тей., 
перемѣниться, измѣниться, подвергнуться 
измѣненію, Ьас огаііопе ЪаЪііа тігит 
іи тойит сопѵегзае зипі отпіит теп¬ 
іез.— р) обстоятельства: гет риЪИсат, 
разстроить: ргаетіа Меіеііі іп резіет. — 
о неодуш. субъектахъ, поп іаз пеіаздие 
(о чародѣйственномъ питьѣ *(*).—гейех., 
зе сопѵ. и одно сопѵ., перемѣниться, 
превратиться, іп дгаѵез іпітіеіііаз соп- 
ѵегіипі зе атіеіііаѳ: тк. разз. тей., 
сопѵегза зиѣііа іогіипа езі.—воен. і. і., 
сазіга сазігіз, мѣнять лагерь на лагерь = 
переходить съ мѣста на мѣсто. — Ъ) по 
существу, по наружному виду, перемѣ¬ 
нять, превращать, гейех. зе сопѵегіеге 
или разз. сопѵегіі тей.=превращаться, 
іеііиз іпйиіі ідпоіаз Ъотіпит сопѵегза 
Й^игаз (+): сопѵегіі іп ргеііит (въ зо¬ 
лото; о Юпитерѣ ф). — с) съ одного языка 
переводить на другой, аІЦиа йе (тгаесіз. 

сопѵезііо, іѵі, Ііпт, Іге, одѣвать, 
пер. = покрывать, окружать гс, аЦй 
аі^а ге. 
сопѵехпз, а, пт, выпуклый, I) внизъ= 

котловидныи, круто спускающійся, кру¬ 
той, ііег (|): ігатез зііѵае, дорожка 
въ лощинѣ, поросшая лѣсомъ (*і*). — 
зиЬзі., сопѵеха, бгит, п. котловина, 
глубокія долины (Ѣ). — II) вверхъ = 
сводообразный, дугообразный, выпук¬ 
лый, саеіит (*)*). — зиЬзі., сопѵехит, і, 
п. и чаще ріиг., сопѵеха, бгит, п. вы¬ 
пуклость, сводъ, іп сопѵехо петогит (Ѣ). 

сопѵісіаібг (сопѵШаібг), бгіз, т. 
ругатель, поноситель. 

сопѵісХог (сопѵШог), аіпз зпт, агі, 
сильно укорять, бранить, ругать, поно¬ 
сить*, аЬзоІ. 

сопѵісішп (сопѵШшп), Іі, п. громкій 
крикъ людей и животныхъ. — въ част.: 
а) бранный кривъ, брань, аигез соп- 
ѵісіо йеіеззае. — Ь) громкое, страстное 
неодобреніе, отпіит ѵезігит.—с) оскор¬ 
бительные укоры, поношеніе, брань, 
ругательство, направленное противъ 
кого-н.; отс. с. іасегѳ аіеі, поносить, 
ругать кого. — пер., о неодуш., іасііо 
со^ііаііопіз сопѵісіо ѵегѣегаге, мысленно 
выругать кого. — теіоп., петогит соп- 
ѵісіа, рісае, лѣсныя ругательницы (|). 
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еопѵіеібг, бгіз, т. собесѣдникъ, за- 
стольникъ, другъ дома. 

сопѵісійз, йз. ш. сожительство, посто¬ 
янное обращеніе съ кѣмъ. 

сопѵіпсо, ѵісі, ѵісіит, ёге, какъ-бы 
преодолѣвать, т.-е. I) кого-н. въ ошибкѣ 
или винѣ уличать, изобличать такъ, 
чтобы онъ сознался въ ней, (передъ 
судомъ и вооб.) ілрот. аѣзоіѵѳге), акрп: 
тк. съ аЫ., ізііиз ѵііа іоі ѵііііз Йа^і- 
іі^ие сопѵісіа, обремененная.— съ іп 
с. аЫ., сопѵісійз іп Ьос зсеіеге. — съ 
деп., сопѵісіі шаіейсіі зегѵі. — съ іпй 
или съ асе. с. іпй, сопѵіпсогісі Гесіззе.— 
II) неопровержимо что-н. доказывать, 
a) неосновательность чего-н. неопровер¬ 
жимо доказать, обнаружить слабую 
сторону чего, окончательно опроверг¬ 
нуть (передъ судомъ и вооб.), еггогез 
Ерісигі: роёіагит еі ріеіогит рогіепіа.— 
b) истинность чего неопровержимо дока¬ 
зывать, обнаруживать, ѵітогит Ьопо- 
гит іозіітопіа. 

сопѵізо, ёге, озарять, освѣщать (*(*). 
сопѵіі... см. сопѵіс... 
сопѵіѵа, ае, с. засголышкъ, товарищъ 

за столомъ, гость. 
сопѵіѵаііз, о, принадлежащій къ ппру, 

застольный. 
сопѵіѵаіог, огіз, т. дающій пиръ, 

хозяинъ пира. 
сопѵіѵіаііз, е - сопѵіѵаііз. 
сопѵіѵіиш, 1і, и. пиръ. — теіоп., 

ГОСТИ. 

сопѵіѵог, аіиз зит, агі, устраивать 
бщій пиръ, вмѣстѣ пировать, вмѣстѣ 
ѣсть и пить. 

* сопѵбсаііо, бпіз, Г. сзывапіе. 
сопѵбсо, аѵі, аіит, аге, многпхъ со¬ 

зывать, приглашать, словеснымъ пред¬ 
ложеніемъ собирать, рориіит іп іогига: 
ргаеіесіоз е^иі^ит асі сопсіііиш. — тк. 
одно лицо приглашать вмѣстѣ съ дру¬ 
гими, аЦга іп ѵезігат сопііопет. 

сопѵбіо, аѵі, аіит, аге, слетаться = 
сбѣгаться, поспѣшно сходиться, зіаііт: 
асі зеііаз сопзиіит. 

сопѵоіѵо, ѵоіѵі, ѵбійіит, ёге, I) ска¬ 
тывать, свертывать. ІиЪгіса іег^а(+).— 
И) обвертывать, іезіисіо сопѵоіиіа отпі- 
ѣиз геЬиз, ^шЪи5 еіс. 

* сопѵбто, ёге, заплевывать, 
еббрёгіо, рёгйі, регіит, Іге, тк. сб- 

рёгіо, сбрёгйі, регіит, Іге, покрывать, 
закрывать, а^ш ІарійіЪиз, закидать.— 
пер., соорегіиз зсеІегіЬиз, обремененный. 

сборіаііо, (сбріаііо), бпіз, $. избраніе, 
выборъ, для пополненія корпораціи, до¬ 
полни тельное избраніе, производимое 

большею частью самими членами корпо¬ 
раціи, пополненіе (черезъ избраніе), 
соііе^іогиш: с. іп раігез. 
сборіо (сбріо), аѵі, аіит, аге, изби¬ 

рать новаго члена для пополненія кор¬ 
пораціи 2с, большею частью производи¬ 
маго самими членами корпораціи, зіЪі 
соИе^ат: зепаіогоз: аідт іп соііе^іит 
(аи^игит).— съ двумя асе., въ разз. съ 
двумя пот., аідт тафігит е^иі^ит 
(въ гс; о диктаторѣ). 

еббгіог, огіиз, зит, Ігі, вдругъ по¬ 
являться, показываться, вдругъ подни¬ 
маться, возникать, I) вооб., о бурѣ, 
непогодѣ, вѣтрѣ, долсдѣ, огнѣ, дымѣ; о 
болѣзни и т. п.; о полит, событіяхъ: 
войнѣ, сраженіи, мятежѣ; тк. о проя¬ 
вленіи радости и скорби. — И) въ част., 
подниматься, возставать, аЬзоІ. или іп 
ри^пат герепіе: іп или асіѵегзиз аЦт: 
а<1 Ъеііит.—тк. въ политической жизни, 
отпіЬиз іп еит ігіЪипіз рІеЬіз соогііз. 

сбрёгіо, рёгйі, регіит, Іге, см. со- 
орегіо. 

сбріа, ае, й достаточный, болѣе или 
менѣе богатый запасъ, достаточныя, 
обильныя средства, обиліе, изобиліе 
(прот. іпоріа, иногда репигіа, е^езіаз), 
I) соб.: I) вещ. и одуш.: а) вещ., «) 
въ 8іп&., частью съ &еп. оѣ)., а^гі, іги- 
тепіі. — частью (рѣдко) съ &еп. зи!^., 
отпіз с. пагіит (для носа ■)*).—частью 
въ связи аѣзоі., Іосиш йошіеіііо ех 
та^па соріа (им. Іосогига) сіііі^еге : 
соріа таіа, непріятное обиліе (о пере¬ 
полненіи желудка *(*).—особ, прегн., за¬ 
пасы, средства, состояніе, благосостоя¬ 
ніе (прот. іпоріа, е^езіаз). — отс. р,го 
соріа, по мѣрѣ средствъ, состоянія, 
благосостоянія. — Р) въ ріиг., средства, 
большіе запасы, б. ч прегн. = деньги 
и средства къ поддержанію жизни, капи¬ 
талъ, состояніе, имущество, ^епеге еі 
сорііз атрііззітиз: зиаз гаііопез еі со- 
ріаз іп іііат ргоѵіпсіат сопііегге, свои 
$дѳкуляціи и капиталы. — въ част. = 
запасы жизненныхъ средствъ, съѣстпые 
припасы (прот. іпоріа, сіЬогшп е^е- 
зіаз), а§ег орітиз сорііз: аіф ехегсі- 
іит зиіз іесііз еі сорііз зизіепіаге, дер¬ 
жать на своихъ квартирахъ и содер¬ 
жать. — тк. какъ воен. і. і. = военные 
запасы, им. съѣстпые припасы, прові¬ 
антъ, ігитепіит соріаедие аііаѳ. — Ь) 
одуш., множество, зосіогит аЦие сіѵіит 
соріа. — Такъ особ., какъ воен. і. і., 
боевыя силы, войско, се) зіп^., отрядъ, 
толпа, аи^еЬаіиг іИіз соріа. — р) ріиг., 
войско, войска, ша^пао соріае ресіі- 
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ішп: с. паѵаіез ребевігсзяие, морскія 
п сухопутныя войска: с. іеггезігез па- 
ѵаіезяие, сухопутныя и морскія войска: 
бішіііеге отпез зиаз Іеггезігез игЪіит- 
^ие соріаз, сухопутныя войска и гар¬ 
низоны.—2) отвлеч. предм., множество, 
богатство, обиліе, та^па соріа гегшп.— 
особ, въ отношеніи письма и рѣчи, с^ 
гегиш, богатство, содержанія: с. бісепбі 
пли огаііопіз, плодовитость. — аЪзоІ., 
то = плодовитость, обиліе словъ, та- 
іегіез бщпа Гасиііаіе еі соріа іиа. — 
то = (богатый) запасъ познаній, науч¬ 
ныя познанія, Агізіоіеіез ѵіг зитто 
іп^епіо, зсіепііа, соріа. — II) перен., 
средства, дающія возможность, случай 
достигнуть или сдѣлать что-н., ві тобо 
соріа беіиг, если бы только представи¬ 
лась возможность схватить его (*}■). — 
съ §еп. зиЪ)., рго геі соріа или ех со¬ 
ріа гегит, по возможности, по обсто¬ 
ятельствамъ. — съ ^еп. оЪ)., езі аіеі 
соріа бітісапбі сшп Ъозіе. іасеге аісі 
соріат ігитепіі, дать возможность по¬ 
лучать хлѣбъ: іасеге аісі сопзіііі зиі 
соріаю, дать кому возможность посо¬ 
вѣтоваться съ собою: ЬаЪеге соріат 
а,1с]’з, имѣть кого въ своей власти: езі 
аісі соріа съ іпі\ 

сбрібзс, абѵ. обильно, въ изобиліи, 
съ большими запасами, I) въ отнош. 
вещ. предметовъ и лицъ. - II) въ отнош. 
рѣчи, словообильно = мпогосодержатель- 
но, пространно, подробно, біееге бе 
аЦа ге 

сбрібзиз, а, шп. изобилующій сред¬ 
ствами, богатый запасами, обильный, 
богатый (прот. іпорз, іепиіз), 1) въ отно¬ 
шеніи вещ. предм.: а) неодуш.: раігі- 
топіит: ѵісіиз. Ъ) о лицахъ: бога¬ 
тый, состоятельный, съ хорошими сред¬ 
ствами, ориіепіі Ьошіпев еі соріозі. — 
II) въ отнош. отвлеч. предм.: богатый 
мыслями или словами, словообильный, 
пространный, подробный, аа) объ нзло- 
жеиін 2с огаііо. — рр) объ ораторѣ, 
ѵіг: ѵіг с. іп бісепбо: с. Ьото аб бі- 
сепбит. 

сбро, рбпіз, т. = саиро. 
сбрШХо, см. сооріаііо, соріо, см. 

сооріо. 
сбрйіа, ае, Г. I) связь, завязка, об. 

веревка, ремень, привязь, арканъ:, ріиг., 
сориіае, средства для связыванія, ка¬ 
наты, багры. — П) пер., узы, іггиріа 
сориіа (*|-). 
сбрйіо, аѵі, аішп, аге, I) связывать, 

аііега гаііз Ьиіс сориіаіа езі.—II) пер.: 
1) тѣсно связывать, соединять, сориіаіі 

(вмѣстѣ) іп зиз регѵепітиз. — 2) вну¬ 
треннею связью соединять (прот. зера- 
гаге, біѵеііеге, бізігаЬеге, геіахаге), а) 
неодуш.: а) вооб.: Ъопезіаіет сит ѵо- 
Іиріаіе. — р) нравственныя обстоятель¬ 
ства скрѣплять, ѵоіипіаіез позігаз: 
сопсогбіат.—Ь) одуш., ііа диобат ипо 
ѵіпсиіо сориіаѵіі еоз (тііііез), иі еіс. 

ебцио, сохі, сосіит, ёге, варить, печь, 
жарить и т. о. готовить, I) соб.: 1) въ 
тѣсномъ смыслѣ: аЛ сушить, гоЬиг за* 
калить (•}■).—Ь)дѣлать спѣлымъ, приво¬ 
дить въ зрѣлость, давать созрѣть, о 
солнцѣ, рота сосіа еі таіига — о Си¬ 
рокко, ѵоз Аизігі сояиііе Ъогит оЪзо- 
піа („приготовьте14 = сдѣлайте тухлыми 
Ѣ). - II) пер.: 1) обдумывать, замышлять 
Ьеііит. — 2) мучить, тревожить (о за¬ 
ботахъ, гнѣвѣ и т. п.), аЦт (|). 

ебцшіз (сбсиз) і, т. поваръ, 
сбг, согбіз, п. I) сердце, 1) соб.: зіпѳ 

согбе еззе. — поэт, (теіоп.) вм. лица, 
душа, существо, согба азрега (•(•): 
Іесіі ^иѵепез, іогііззіта согба.— 2) пер.4 
а) сердце = душа, чувство, настроеніе, 
іогіі согбе Гегге таіа (|). — отс. согбі 
езі аісі, лежитъ что-л. на сердцѣ у 
кого, кому-н. дорого, пріятно, тк. съ 
асе. с. іпі. — Ь) сердце = разсудокъ, 
благоразуміе (какъ над діа). ерг ЬаЪеге 
или поп ЬаЪеге. — II) пищепріемникъ, 
желудокъ (і*). 

сбгаШшп и ейгаііит, Хі, п. красный 
кораллъ. 

сбгат, абѵ. и ргаер. I) въ присут¬ 
ствіи.» предъ, при, А) абѵ.: еа согат 
те ргаезепіе біееге. —В) ргаер. с. аЫ. 
с. ^епего тео.—II) самолично, лично, 
самъ. с. Іодш: согат абеззе. 

согЬіз., із, Г. (рѣдко т.) корзина, 
согсббііиз, см. сгособііиз 
ейііига, Хі, п. толстая кожа, шкура. 
1. согпёиз, а, ит (отъ согпи), рого¬ 

вой, изъ рога. 
2. согпёиз, а, ит (отъ согпиз), со¬ 

стоящій изъ корнеліевой вишни, сдѣ¬ 
ланный изъ корнеліеваго, вишневаго 
дерева. 

согпХсёп, сХпіз, т. трубачъ, горнистъ, 
Флейтистъ (играющій на фригійской 
флейтѣ). 

* согпісйіа, ае, і. вороненокъ, пре- 
врит. = глупая ворона (у). 

согпХсйІиш, і, п. рожокъ, пер. = 
рогообразное украшеніе на шлемѣ, какъ 
награда солдату за благонравное пове¬ 
деніе, почетный рожокъ. 

согпХ^ёг, $ёга, зёгиш, носящій рога, 
рогатый (■(■). 
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сопгірёз, рёбіз, рогоногій, копытный, 
имѣющій копыта (*)*) 

согпіх, ісіз, і. ворона, вѣщая птица, 
крикъ и полетъ которой съ дѣвой сто¬ 
роны отъ авгура (стоявшаго у римлянъ 
лицомъ къ югу) считался благопріят¬ 
нымъ предзнаменованіемъ, ^иіб (ЬаЪеі) 
андиг, сиг а сіехіга согѵиз, а зіпізіга 
согпіх іасіаі гаіит? — ея крикъ слу¬ 
жилъ предвѣстникомъ дождя, іит сог- 
піх ріепй ріиѵіат ѵосаі ітргоЪа ѵосѳ 
(•}•). — погов., согпісит осиіоз соп%еге 
(обмануть самаго осторожнаго чело¬ 
вѣка); тоже эллипт., согпісі осиіпт 
и! бісііиг. 

согпй, йз и а, п. рѣдко сотшн, і, п. 
и согпйз, йз, т. рогъ, I) соб.: А) на 
животномъ: 1) рогъ на головѣ живот¬ 
наго, сопша Ьошп. — какъ символъ 
плодородія и изобилія, тк. какъ аттри- 
бутъ Вакха, какъ символъ его силы и 
крѣпости. — тк. какъ эмблема бурной 
силы морскихъ божествъ. — поэт., для 
означенія сильнаго, смѣлаго сопроти¬ 
вленія, бодрости и смѣлости, іоііеге сог- 
шіа іп аЦт (*(*): сопша зитеге, обо¬ 
дриться (*(*): сопша а<і<іегѳ аісі, ободрить 
кого (•(*)• — 2) рогъ клюва = птичій 
клювъ (•)*).—3) рогъ копыта четвероно¬ 
гаго животнаго=копыто (I).—В) пред¬ 
меты, сдѣланные изъ рога: а) рогъ, 
какъ музыкальный инструментъ, а) рогъ, 
особ, военный рогъ. — /?) рогъ внизу 
фригійской флейты для усиленія ея звука 
и поэтому сама „фригійская флейта" 
(|).—Ь) лукъ изъ рога (ф).—с) сосудъ 
для масла (ф).—б) воронка.—е) гармо¬ 
ническая доска муэ. инструмента. — 
II) пер.: А) верхушка, конецъ, край¬ 
ній уголъ, 1) сопша, рогообразныя или 
воронкообразныя верхушки конуса шлема 
(сошіз), въ которыя вставляли султанъ, 
рога, шишки на шлемѣ, сопша сгізіае 
(ф).—2) загнутый конецъ раины, и те- 
іоп.= райна (|); отс. поэт., сопша оЪ- 
ѵегіеге, причалить (|).—3) золотая или 
изъ слоновой кости шишка на концѣ 
палочки свертка (ф).—4) сопша Іипае, 
концы луннаго серпа, рога луны.—5) ру¬ 
кавъ рѣки (ф). — 6) оконечность мѣст¬ 
ности, а) сопша іеггае, мысы, косы (’і*).— 
тк. с. рогіиз. — Ь) крайній уголъ, вы¬ 
ступъ мѣстности. — 7) крыло арміи или 
флота, выстроеннаго въ боевой поря¬ 
докъ (прот. тебіа асіез,тебіі), зіпізігит: 
іасеге сопша, примкнуть въ видѣ кры¬ 
ла. — В) рогъ = рогообраэная шишка 
иа лбу (|). 

1. согшіга, і, а. см. согпа. 

2. согппт, і, п. корпеліева вишня. 
1. согпйз, йз, т. см. согпи. 
2. согпйз, і, кориеліева вишпя 

(дерево); те!оп., метательное копье 
иэъ корнеліевой вишни, дротикъ (|). 

сбгоііагішп, і, п. небольшой вѣнокъ 
изъ живыхъ, позднѣе изъ искусствен¬ 
ныхъ цвѣтовъ, какъ подарокъ актерамъ, 
музыкантамъ гс; отс. пер. = подарокъ. 

сбгОпа, ае, Г. вѣнокъ, вѣнецъ, I) соб., 
вѣнокъ изъ (живыхъ или искуствен- 
ныхъ) цвѣтовъ, побѣговъ и т. п. — 
поэт., ге^ш согопа, діадема (ф). — о 
славѣ поэта, аісі ВеірЪіса Іаиго сіп^егѳ 
согопат (ф): песіеге аісі согопат, 
сплести кому вѣнокъ=прославить кого 
въ стихотвореніи (ф).—зиЬ согопа ѵеп- 
беге, продавать плѣнныхъ въ рабство 
(передъ продажей на плѣнныхъ надѣ¬ 
вали вѣнки на голову), тк. зиЪ согопа 
ѵепіго = быть продану въ рабство. — 
II) пер.: 1) въ военномъ искусствѣ, 
край, обкладка, брустверъ. — 2) кругъ 
людей, собраніе, зрители, слушатели. — 
отс. какъ военн. 1. !. = (простая, двой¬ 
ная или тройная) линія укрѣпленій 
осаждаемаго города гс, осадное войско 
въ видѣ безпрерывнаго кольца, согопа 
сіпдеге. — тк. боевая линія для защиты 
мѣста, согопа ѵаіішп беіепбеге.— 3) Со¬ 
гопа, аѳ, вѣнецъ (созвѣздіе). 

сбгбпагіпз, а, пт, относящійся къ 
вѣнку, вѣнечный, аигшп, денежный пода¬ 
рокъ отъ имени провинціи полководцу 
побѣдителю, замѣнявшій побѣдный вѣ¬ 
нокъ. 
сбгопо, аѵі, аішп, аге, вѣнчать, укра¬ 

шать вѣнкомъ или вѣнками, I) соб.: 
іетріа (|): сгаіега или ѵіпа, украшать 
чашу гирляндою (ф): ак^т (поэта, пѣвца): 
тадпа согопагі Оіутріа, получить въ 
качествѣ побѣдителя на великихъ Олимп, 
играхъ вѣнокъ (изъ дикой оливы *(*). — 
II) пер., окружать,зііуа согопа!адиаз (*)*). 

согрбгёив, а, пт, тѣлесный, изъ тѣла* 
состоящій, вещественный; въ част., изъ 
мяса состоящій, мясной, Ьшпегиз (•)*). 

согриз, бгіз, п. тѣло, какъ матеріаль¬ 
ная субстанція (прот. апіта, апітиз), 
I) соб.: А) вооб., 1) какъ животное 
тѣло, согрогіз ѵо1ир!а!ез е! боіогез.— 
отс. теіоп., живое существо, чело¬ 
вѣкъ, лицо, беіесіа ѵігит согрога (ф): 
согриз сарііѵит.—2) какъ безжизненная 
субстанція, вещество, матерія, масса, 
іпбіуібиа согрога, атомы. — В) въ част. 
1) мясо, озза зиіцесіа согрогі: с. зиЪ- 
биоеге, поубавить жиру (ф): с. атіі- 
іеге, похудѣть, — 2) мертвое тѣло, трупъ*. 
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таогіиі, Багеі.—отс. поэт, о тѣнямъ и ду¬ 
шахъ умершихъ, іегги&іпеа согрога(*)*).— 
3) въ противоположность головѣ, туло¬ 
вище, сариі езі а согрогѳ 1оп§е (*)•). — 
4) зепзи оЬзс., а) согриз ѵиі^аге, торго¬ 
вать собою.—Ъ)теіоп.,ядра(і*).—ІІ)пер. 
1) все составляющее единое цѣлое, кор-» 
пусъ, остовъ корабля, геіщишп согриз 
паѵіит.—2) зданіе государства, іоіит с. 
геі риЫісае.—3) стройное цѣлое, общая 
масса, общій составъ, совокупность, 
а) совокупность, сплошная масса, со- 
ставъукрѣпленій и мѣстности.—^строй¬ 
ное цѣлое міра, гегит паіигае, вселен¬ 
ная.—с) собраніе, сводъ, отпіз зигіз Ко- 
тапі. — <1) общество, людей, а) въ госу¬ 
дарственной жизни, союзъ, общество, 
общая масса, с.сіѵііаііз,всѣ граждане.— 
Р)по происхожденію,занятіямъ,корпора¬ 
ція, сословіе, званіе, едозсіет согрогіз. 

соггесііо, опіз, і. исправленіе, 
соггесібг, бгіз, т. исправитель, улуч. 

лштель, а] неодуш.: позігае сіѵііаііз: 
азрегііаііз (строптивости і*). — Ъ) лица, 
наставникъ, въ дурномъ смыслѣ, пере¬ 
судчикъ, порицатель. 
соггёро, герзі, геріит, ёге, сползать¬ 

ся, приползать, іп опегагіаш (паѵет). 
соггеріё, а<1ѵ. кратко (■)■). 
соггі^о, гехі, гесіит, ёге, выпря¬ 

млять = давать прямое, правильное, 
надлежащее направленіе, І)соб.,іп<1ѳ 
ае&ге сигзит. — II) пер. 1) вооб., испра¬ 
влять что-н. испорченное, ошибочное, 
улучшать (прот. сіергаѵаге, соггшпреге), 
а) вооб.: тогез сіѵііаііз. — прегн., с. 
аЦт или зѳ, направить кого или себя 
на надлежащій путь (на путь истины), 
особ, въ нравств. отношеніи (прот. сог¬ 
гшпреге). — Ь) написанное или сказан¬ 
ное относительно содержанія, ерізіоіаз.— 
прегн., с. аідт, исправлять того, кто 
неправильно говоритъ.— 2) прегн., не¬ 
достатки, промахи и т. п. исправлять, 
заглаживать, а) вооб.: «Іеіісіа: ассеріат 
іп ІИугісо ідпотіщат.—Ь) грам. и сти¬ 
лист. ошибки, тешіит Шига. 

соггіріо, гірйі, геріит, ёге, схваты¬ 
вать, I) торопливо, поспѣшно схваты¬ 
вать, 1) соб.: а) .вооб.: а) объ одуш.: 
іеггит (мечъ *}•), Іога тапи (*)•).— р) о 
неодуш., охватывать, объ огнѣ, сазаз 
(■(•): соггірі йатта.— Ь) забирать, соби¬ 
рать, а) убирая, аа) въ хорошемъ смы¬ 
слѣ, паѵез. — рр) въ дурномъ смыслѣ, 
захватывать, забирать, а^т; кого-н. 
взять подъ стражу, арестовать, аЦт.— 
Р) поднимая = поспѣшно поднимать, 
согриз е зігаііз, вскочить съ постели 

(+).—с.зе,поспѣшно уйти, убраться (-(•).— 
2) пер.: а) прибирать къ своимъ ру- 
ваиъ, присвоивать, ресипіаз: іазсез. — 
Ь) съ бранью нападать = бранить, ру¬ 
гать, сопзиіез.— с) нападать, постигать, 
о болѣзни, почвѣ, зе&еіез (*)•).—б) увле¬ 
кать, очаровывать, ѵізае соггеріиз іша- 
&іпе Гогтае (*)•).—II) поспѣшно хватать, 
1) движеніе ускорять, а) вооб., въ карт., 
Іеіі дгаДшп (-(•). — ѣ) дорогу или про¬ 
странство поспѣшно пройти, сашриш, 
зраііа (*)•).—2) сокращать что-н., тогаз 
(срокъ *)•). 

соггбЪбго, аѵі, аіит, аге, дѣлать 
крѣпкимъ, сильнымъ, укрѣплять, под¬ 
крѣплять. — разз., становиться силь¬ 
нымъ, крѣпкимъ (соб. и пер.), аеіаз 
соггоЬогаіа, зрѣлый возрастъ. 

соггб&о, аѵі, аіит., аге, собирать, 
набирать, особ, просьбами, отс. выпра¬ 
шивать, а) вооб.: аихіііа аѣ зосііз. — 
Ь) призывая = созывать, зиоз песезза- 
гіоз аѣ аігііз Ілсіпііз. 

соггй&о, аѵі, аіит, аге, морщить, 
сморщивать, пе зогсіісіа шарра согги^еі 
пагез, чтобы не заставила тебя смор¬ 
щить носъ (изъ брезгливости) = чтобы 
не вызвала въ тебѣ чувства брезгли¬ 
вости (I). 

соггшпро, гпрі, гирішп, ёге, разла¬ 
мывать или разрывать=портить, I) су¬ 
ществованіе чего портить=уничтожать, 
истреблять, а) вещ. объекты: а) вооб.: 
зиа ігитепіа: согіа і§пі аиі ІарісііЪиз.— 
р) имущ, состояніе разстраивать, раз¬ 
орять, гез Гатіііагез.— ѣ) обстоятель¬ 
ства гс портить=подрывать, разстраи¬ 
вать, терять, лишать кого или себя чего, 
зе зиаздие зрез: шиііо (Іоіогѳ соггиріа 
ѵоіиріаз, отравленное (1*): ша^паз оррог- 
іипііаіез, упускать. — II) доброту измѣ¬ 
нять къ худшему, портить, ухудшать, 
a) физич.: а) вооб.: раѣиіиш еі адиа- 
гшп іопіез.—о неодуш., тогЬо саеіі 
соогіа іешрезіаз соггиріі Іасиз, зара¬ 
зила, наполнила міазмами (Ѣ).—Р) тѣло 
и его части портить, Іасгішіз осеііоз 
(|). — одуш., въ отношеніи сиды пор¬ 
тить, изнурять, соггиріі едиі тасіе. — 
b) въ произношеніи, коверкать, иска¬ 
жать, потеп еогшп раиіаііт. — с) по 
смыслу, содержанію, искажать текстъ, 
Ііііегаз: іаЬиІаз риЫісаз, въ государств, 
книгахъ сдѣлать подлогъ. — (1) нрав¬ 
ственно портить, частью извѣстное 
обстоятельство гс осквернять, унижать, 
приводить въ разстройство (прот. сог- 
гідеге), тогез сіѵііаііз: (Іізсірііпат (дис¬ 
циплину). — частью людей гс. = пор- 
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тить, развращать, аЦт (тк. о неодуш.); 
аідт ресипіа (ср. ниже): соггнтрі Іаг- 
(гіііопе (Іаг^іІіопіЪиз) или Іихи а^ие 
Зезісііа. — Въ част.: деньгами, подар¬ 
ками, портить = подкупать, задобрпвать 
подарками, аідт: аідт ресипіа, (іопіз: 
с. а^т, иі еіс. 

соггйо, гйі, ёге, рушпться, обру¬ 
шиться, падать, I) соб.: а) о вещ.: 
агЬог соггиіі: соггиіі оррібит.—Ъ) объ 
одуш., отъ удара, особ, отъ смертель¬ 
ной раны въ сраженіи,'иЬі ѵего соггиіі; 
іеііз оѣгиіиз: соггиіі іп ѵиіпиз (па рану, 
т. -е. впередъ *)*).-^2) пер.: падать, по¬ 
гибать, въ полит жизни, дио Іаііиз 
еіаіиз егаі, ео іоесітз соггиіі; въ прак- 
тич. жизни, падать, терпѣть фіаско 
(=обанкрутиться), диі Ьотіпез, зі зіаге 
(устоять = удержать равновѣсіе) поп 
роззипі, соггиапі. 

соггиріёіа, ае, Г. порча, обольщеніе, 
подкупъ. 

соггирііо, бпіз, Г. порча, I) асііѵ., 
порча, обольщеніе, особ, подкупъ. 
II) разз., болѣзненпое, плохое состояніе, 
Іоііиз согрогіз: оріпіопию, превратность, 
ЛОЖНОСТЬ 2С. 

соггирібг, бгів, т. совратитель, оболь¬ 
ститель. 

соггиріиз, а, пт, РАфІ пспорчеппый, 
попортившійся, I) боб., физич. (прот. 
тсргпіріиз, іпі^ег), Ьогйеит. — II) пер.: 
а) в*ь выраженіи, мысляхъ, превратный, 
ложный.—Ъ) нравственно испорченный, 
развращенный. — въ част.: а) продаж¬ 
ный. — р) развратный. 

согз, см. соіюгз. 
согіех, ІІсіз, т. (у поэт, иногда Г.) 

кора, кожа, кожица, скорлупка (де¬ 
ревьевъ, цлодовъ, животныхъ). — особ, 
кора, пробковаго дерева, употребляв¬ 
шаяся для закупориванія и для плава¬ 
нія; отс. погов., паге зЦе согіісе, не 
нуждаться болѣе въ надзорѣ (і"). — о 
легкомысленномъ человѣкѣ, Іеѵіог сог¬ 
іісе (ф). 

согііпа, ае, і. котелъ, особ, котловид¬ 
ный треножникъ Аполлона (п теіоп., 
согі. РЬоеЬі = оракулъ Аполлона у). 

сбгйіиз = согуіиз. 
согиз, см. саигиз. 
сбгизсе, аге, I) бодаться, сит аѣр>.— 

Ш о порывистомъ, молніевидномъ, дро¬ 
жащемъ движеніи: А)1г. = быстро дви¬ 
гать туда и сюда, махать, качать, Ііп- 
§иаз (о Змѣяхъ у): іеіит (Ѣ).—^В) іпіг., 
на подобіе молніи, дрожа двигаться, 
качаться, дрожать, а) вооб.: согизсапі 
(арез) реппіз, взмахиваютъ крыльями, 

порхаютъ (ф).—Ь) о свѣтящихъ тѣлахъ, 
сверкать, блистать (1*). 

сбгизсиз, а, ит, I) качающійся, дро¬ 
жащій, трясущійся (і). — II) сверкаю¬ 
щій, блистающій, сіяющій (о блестя¬ 
щихъ тѣлахъ і*). 

согѵиз, і, т. воронъ, согѵі сапіиз, 
карканіе (съ правой стороны отъ на¬ 
блюдателя предвѣщало удачу),—погов., 
іп сгисе разсегѳ согѵоз, служить пищей 
воронамъ (+). 

согусиз, і, т. большой кожаный мѣ¬ 
шокъ съ тяжестью, привѣшенный къ 
крышѣ въ палестрѣ, на которомъ атлеты 
упражняли свои силы. — пер., средство 
упражнять свои силы, карт., согусиз 
Іаіегиш еі ѵосіз теае, Везііа. 

* сбгуіёіит, і, п. орѣшникъ (•)•). 
согуіиз (сбгйіиз), і, 1. орѣховое 

дерево. 
* сбгутЪіГег, Іега, (сгит, увѣнчап- 

пый плющомъ, украшенный гирляндою 
изъ плюща, о. Вакхѣ (*|-). 

сбгутЪиз, і, т. вѣтка, кисть плюща, 
согуіиз, или сбгуібз (§бгуіиз), і, т. 

колчанъ (і). 
ебз, сбііз, 1. всякій твердый камень, 

голышъ^ об., ріиг. соіез, подводные 
камни. — въ част., точильный камень, 
оселокъ. 

созіа, ае, I. ребро; пор., созіаѳ = 
стороны, бока, стѣнки, аёпі (Ѣ). 

созіиш, і, п. костъ, индійское расто- 
піе, изъ корня котораго приготовляли 
дорогую мазь. 

сбіітгпаіиз, а, ит, обутый въ ко¬ 
турны; пер., трагическій, возвышен¬ 
ный, высокій, выспренній (ф). 

сбіішгпиз, і, ш. котурнъ, съ высо¬ 
кими подошвами башмакъ, покрывавшій 
всю ногу, а) охотничій сапогъ (і*). — 
Ъ) башмакъ трагическихъ актеровъ. — 
теіоп. (прот. зоссиз), трагедія (ф); 
п = трагическій, высокій слогъ, 

сбіі&ашіз и сбіШе, см. диоіісі..» 
сбіигпіх, ісіз, і. перепелка. 
сгаЬго, бпіз, т. шершеиь. 
сгарйіа, ае, I. опьяненіе, хмель отъ 

вппа. 
сгаз, абѵ. завтра (прот. Ьобіе); поэт, 

лор., вооб. = въ будущемъ. 
сгаззё айѵ. толсто, густо. — пер., 

грубо, просто, роёта сотрозііит. 
сгаззИййо, Іиіз, і. I) толщина. — 

II) густота. 
сгаззиз, а, шп, толстый, густой (прот. 

іепиіз, гагиз, Іщиісіиз), а) о неодуш.: 
а) толстый, йіит, 1о§а. — Р) густой, 
аёг, ІепеЬгае. — у) тучный, а§ег. — 
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пеиіг. зиЪзі., зі чиій сгаззі (іп ѵіпіз) 
езі (у). — Ъ) о лицахъ, плотный, здоро¬ 
вый, пер., сгазза Міпегѵа, съ здравымъ 
разсудкомъ (|). 

сгазііпиз, а, шп, завтрашній (прот. 
Ьойіегпиз), <ііез: іп сгазііпшп, на зав¬ 
трашній день. 

сгаісг, сгіз, ш. и сгаіёга, ае^ Г. кра¬ 
теръ, большая чаша, въ которой смѣши¬ 
вали вино съ водою. — пер., а) сосудъ 
для масла (■)*). - Ь) земляной провалъ, 
пропасть. — с) Сгаіег и Сгаіега, чаша, 
созвѣздіе (1*), 

сгаіез, із, Г. I) плетеная работа, пле¬ 
теная изгородь. — И) вязанка хворосту. 
Фашина. — пер., сплетеніе, сложеніе., 
іаѵогитп, соты (*}*): зріпае, позвоночный 
столбъ (у): ресіогіз (і*) 

сгёаібг, огіз, ш. творецъ, создатель, 
виновникъ, Ьіциз игЬіз, основатель, 

сгёаігіх, Ісіз, I. виновница, мать (|). 
сгёЬёг, Ьга, Ъгшп, частый, I) въ про¬ 

странствѣ, частый, многочисленный 
(прот. гагиз), і^пез, аейійсіа.— прегн., 
наполненный, полный,’ сгеЬег агипйі- 
піЬиз Іисиз (*}*); пер., обильный, бога¬ 
тый, сгеЬег езі гегшп іі^иепііа. — 
П) во времени = часто повторяемый, 
часто повторяющійся, частый (прот. 
гагнз), а) соб.: ехсигзіопез: Ііііегае.— 
поэт. асе. ріиг. сгеЬга, айѵ. часто. — 
Ъ) пер., кто часто что-л. дѣлаетъ или 
производитъ, Аігісиз сгеЬег ргосеіііз, 
часто приносящій бурю (■)*): сгеЬег риі- 
заі, часто ударяетъ (у): іи ео сгеЬег 
іиізіі, ты мнѣ не разъ говорилъ. 

сгёЬгезсо (сгёЪезсо), Ъгйі (Ьйі), ёге, 
частымъ дѣлаться =- увеличиваться, уси¬ 
ливаться; о молвѣ, распространяться. 

сгёЬгіійз, аііз, Г. частота. 
сгёЪго, а сіу., сошр. сгёЪгіив, зир. 

сгёЬеггішё, часто, многократно. 
сгёйіЬПіз, е, вѣроятный, заслуживаю¬ 

щій вѣроятія, иновѣрный, паггаііо: 
аіеі аЦй сгейіЫІе іасеге (объ обстоя¬ 
тельствѣ): ѵіх сгесііЬіІе езі съ асе. с. 
іпі. — заЬзі., тавота сгейіЬіІі, больше, 
чѣмъ можно было бы повѣрить (і*): 
іогііог сгейіЬіІі, храбрая до невѣроят¬ 
ности (і). 

сгёйіЫШёг, а<1ѵ. иновѣрно, заслужи¬ 
вающимъ вѣроятія образомъ. 

сгёсШг, огіз, ш. заимодавецъ, кре¬ 
диторъ (прот. (іеЬііог, должникъ), 

сгёйііит, і, п. см. сгейо. 
сгёйо, йійі, йХіит, ёге, вѣрить, I) кому 

или чему вѣрить, довѣрять, а) въ отно¬ 
шеніи благонадеясности, вѣрности, аЬзоІ., 
лои аіеі, иди аіеі геі (напр. ѵігіиіі 

аіф). — Ь) въ отношеніи искренности, 
вѣроятія, кому или чему вѣрпть, повѣ¬ 
рить, аіеі (отс. часто вводное сгейе 
шіЬі или тіЬі сгесіе, сгейііе тіЬі или 
шіЬі сгейііе): аіеі геі (напр. осиііз та- 
§із диаш аигіЬиз): аіеі іп аЦа ге: аіеі 
Зе а^а (напр. йе Регзісіз геЬиз) или 
одно йе а^а ге (напр. поп гесіе <1е 
пишего тііііиш). — Разз. сгейог, мнѣ 
вѣрятъ (*}*): сгейііиз, тотъ, кому вѣ¬ 
рятъ (■)*). — II) насчетъ чего-н. вѣрить, 
1) ввѣрять, довѣрять, а) вооб.: аіеі 
іііат сизіойіат (ропііз): зе зиадиѳ 
отпіа аіеі. — Ь) тайну повѣрить, довѣ¬ 
рить (прот. ееіаге аЦш йе аіда ге), аіеі 
агсапоз зепзиз (*}*). — с) ссуду повѣрить, 
ссужать (прот. то йеЪеге, быть долж¬ 
нымъ, то ехідеге, взыскивать), аіеі ре- 
сипіат: ресипіат аіф ййе (на честное 
слово): ресипіа сгейііа или ресипіае 
сгейііае или сгейііиш, і, п. ссуда: гез 
сгейііае, данное взаймы имущество. — 
2) вѣрить чему пли во что, а) = счи¬ 
тать что истиной, быть убѣжденнымъ 
въ чемъ, ій ^иой ѵоіипі сгейипі. — съ 
асе. с. іпГ. (особ, послѣ сгейегез, можно 
было повѣрить).—тк. съ допол. предл.— 
аЬзоІ., поп іасііе ай сгейепйиш аййисі.— 
Ь) вѣрить= думать, полагать, быть (из¬ 
вѣстнаго) мнѣній, особ, съ двумя асе. = 
считать, Зсіріопет ргаезіапіеш ѵітт сге - 
йсЪаі.— съ іпГ. или асе. с. іпГ., въ разз. 
тк. съ пот с. іп?.; аЬзоІ. иі (какъ) 
сгейо: одно сгойо въ началѣ или какъ 
вводное предл. = (я) полагаю, по моему 
мнѣнію, вѣроятно (часто иронически). 

сгёййШаз, аііз, $. легковѣріе, довѣр¬ 
чивость. 

сгёййіпз, а, иш, легковѣрный, довѣр¬ 
чивый, простодушный; поэт. тк. аіеі 
и іп гет (•(-). 

сгёто, аѵі, аіпт, аге, содшгать, иг- 
Ьет: і^пі сгетагі тк. — подвергнуться 
смертной казни на кострѣ. — особ, со- 
жигая приносить въ жертву, зроііа 
Ьозііит Іоѵі ѵісіогі. 

сгётбг, бгіз, т. густой сокъ, слизь. 
сгёо, аѵі, аіит, аге, творить, созда¬ 

вать, производить, I) вооб.: а) вооб., 
вещ., аЬзоІ. пли аідй, а^тп: ех зй 
аідй: ай изит Ьотіпит сгеагі.—умств., 
нравств. или полит, обстоятельства со¬ 
здавать, порождать, причинять, аіеі ре- 
гіепіиш. —Ъ) дитя рождать, ацт, а^т 
аіеі (|): сгеагі аф (*)*): сгеаіиз аф, 
родившійся отъ кого-н., сынъ (*}•). — 
зиЬзі., сгеаіі, дѣти (*}*). — II) какъ го- 
суд. і. і.: а) государств, должность 
создавать, ігіЬипісіат роіезіаіет. — Ь) 
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должностныхъ лицъ избирать, тк. (о рас¬ 
порядителѣ на выборахъ) предоставить 
избраніе, бесетѵігоз 1е§іЪиз зсгіЪепбіз: 
та^ізігаіиз іп аппит. — съ двумя асе., 
аЦт ге§ет (царемъ): со11е§ат (въ то¬ 
варищи) зіЬі аЦт.—въ разз. съ двумя 
пот., сопзиіез сгеаіі зипі (і. РаЬіиз еі 
Р. Бесіиз. 

сгёріба, ае, і. сандалій, обувь, при¬ 
крывавшая почти только одну подошву. 

сгёрібаіиз, а, ши, обутый въ сандаліи. 
сгёрібо, біпіз, і. I) цоколь, базисъ, 

основаніе. — И) ограда, возвышенная 
насыпь, прибрежная плотина, набереж¬ 
ная, аііега: отпез игЬіз сгерібіпез. — 
съ §еп., захі (і-). 

сгёрНо, аге, громко, стучать, трещать, 
скрипѣть, шумѣть. 

сгёріійз, йз, т. стукъ, трескъ, скрипъ, 
шумъ; отс. пес Іиітіпѳ Іапіі біззиііапі 
сгерііия, громовые удары (•)*). 

сгёро, рйі, рііит, аге, I) іпіг. сту¬ 
чать, трещать, скрипѣть, шумѣть. — 
П) 1г. шумѣть чѣмъ, шумно издавать, 
1) вооб.: Іаеішп ІЬеаІгіз іег вопит, 
трижды подымать радостный крикъ (*(*).— 
2) въ част., трещать о чемъ, твердить, 
безпрестанно говорить, имѣть на языкѣ, 
розі ѵіпа §гаѵет тіііііат (•)*). 

сгёрпзсйішп, і, п. полусвѣтъ, полу¬ 
мракъ, особ, сумерки (прот. (Іііисиішп). 

сгезсо, сгёѵі, сгёішп, ёге, расти, 
I) пропзростать, сгезсепіез зе^еіез (у).— 
отс. сгѳіиз съ аЬ с. аЫ. или съ аЬ1.= 
происшедшій отъ к. — II) рости = вы- 
ростать, 1) въ узкомъ смыслѣ, о расте¬ 
ніяхъ, людяхъ и частяхъ тѣла. — отз. 
сг. іп аіцб, выростать во что, пере¬ 
рождаться, превращаться. — 2) въ ши¬ 
рокомъ смыслѣ, по величинѣ, высотѣ, 
объему 2с выростать, разростаться, уве¬ 
личиваться (прот. бесгезсеге, тіпиі), 
a) по величинѣ, высотѣ, объему, часто 
съ аЫ. (вслѣдствіе чего), съ іп с. асе. 
(до чего), съ аЬ с. аЬІ. (отчего), о 
землѣ, торахъ, строеніяхъ, городахъ, 
объемъ или количество жителей кото¬ 
рыхъ увеличивается, объ источникахъ, 
водѣ, прибывать, о волненіи, о лунѣ 
(прибавляться; прот. бесгезсеге, тіпиі, 
зепезсеге), о пищѣ во рту (разбухать).— 
b) по количеству, числу, увеличиваться, 
умножаться (прот. тіпиі), сгезсіі Ьоз- 
Ііит питегиз или та^пііибо: сгезсипі 
ргоѵіпсіае (занятія): сгезсіі гѳз (состо¬ 
яніе): Ьіз Іатеп отпіЬиз аппопа (цѣна 
на хлѣбъ) сгеѵіі. — с) по интенсивной 
силѣ, степени возростать, увеличиваться, 
усиливаться, о теплотѣ, болѣзни, боли 

и другихъ физич. и внѣшнихъ обстоя¬ 
тельствахъ (напр. зіпші сгезсіі іпоріа 
ошпіит: сгезбепіе сегіатіпе еі сіатоге); 
о душевномъ состояніи (напр. сгезсіі 
аибасіа: сгезсіі аіф или аіеі апітиз).— 
о политич. обстоятельствахъ (напр. сгез¬ 
сипі орез Ьасебаетопіогит). — б) па 
славѣ, значенію, могуществу развивать¬ 
ся,возвышаться, пріобрѣтать значеніе 
(прот. тіпиі), «) о государствахъ (на¬ 
родахъ) и царяхъ, тк. съ аЫ. ^благо¬ 
даря чему?), напр. ІаЬогѳ аЦие іизііііа; 
сг. рег зееіиз. — р) объ отдѣльныхъ 
лицахъ, тк. съ аЫ. (благодаря чему?), 
поп тіппз бідпііаіѳ циат дгаііа іогіи- 
падие: и сг. рег а^т: сг. ех а^а ге» 
или бе аіяо. 

сгёіа, ае, і. критская бѣлая глинаг 
мѣлъ. — карт., для означенія чего-л. 
благопріятнаго (прот. сагЬо Ѣ). 

сгёібзоз, а, шп, изобилующій мѣ¬ 
ломъ, бѣлою глиною. 

* сгёШа, ае, $. печатная глина. 
сгёіпз, а, шп, см. сегпо и сгезсо. 
сгіЪгиш, і, п. сито, рѣшето. 
егішёп, шіпіз, п. обвиненіе, обвини¬ 

тельный пунктъ, обличительный упрекъ, 
и (поскольку упрекъ неоснователенъ) 
клевета, I) яиіу.: 1) соб.: сг. та^езіа- 
Ііз, обвиненіе въ оскорбленіи в.: егітеа 
теит (Іиит, зиит), то=мое, то = меня: 
Іасеге зіЬі или айегге сг., навлечь на 
себя де: іп сг. ѵосаге, обвинять: іп сг. 
ѵосагі или ѵепігѳ, быть обвиняему: баге 
аісі аЦб егішіпі, ставить, вмѣнять кому 
что въ вину, упрекать въ чемъ: еззо 
егітіпі, послужить упрекомъ: іпѵібіае 
егітіпе ассизагі, изъ зависти быть обви¬ 
няему.— 2) теіоп., предметъ обвиненія, 
регреіиаѳ сг. розіегііаііз егіз (*)*). — 
П) (поэт, и послѣ — авг.) оЪ]., вина,, 
за которую обвиняютъ, преступленіе,. 
1) соб.: а) вооб.: егітіпе ИЬегаге. — 
Ъ) въ част., прелюбодѣяніе, егітіпе- 
ѵѳгиз (раіег •)■).— и с) поэт., егітіпа ЪеШ,. 
раздоры, возбуждающіе войну (*}*). — 
2) теіоп.: а) предметъ представляющій 
или содержащій преступленіе, порокъ,, 
преступленіе, саеіезііа егітіпа, прелю¬ 
бодѣянія боговъ (|): зиа егітіпа, письмо, 
содержащее преступленіе (преступное •)*): 
сопсеріа егітіпа, преступный зародышъ 
(•)*).—Ь) предметъ, вызывающій престу¬ 
пленіе, вина, саиза егітевдие таіо- 
гит (+). 

сгітіпаііо, опія, і. обвиненіе, особ, 
въ дурномъ смыслѣ = оклеветаніе, ого¬ 
воръ, клевета, іпаибііа.— со слѣд. асе. 
с. іпі. 
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сгітіпог, аіиз вит, агі, обвинять, 
а) особ, въ дурномъ смыслѣ = очернить, 
оклеветать кого, акрп: а^ш ариб а^ш: 
піЬіІ (отнюдь не) акрп: сг. аЦш съ асе. 
с. іп^. — Ъ) жаловаться на что н., аіф 
роіепііат іпѵібіозе.— тк. съ асе. с. іпГ. 
или съ ^иоб с. сощ.— с) аѣзоі., жало¬ 
ваться, дѣлать упреки, выступать въ 
качествѣ обвинителя; отс. аг&итепіапбо 
егішіпагі, приводить доказательства въ 
пользу обвиненія. 

егішіповё, асіѵ. обвинительно, съ упре¬ 
комъ; въ дурномъ смыслѣ = съ нагово¬ 
ромъ, клеветнически, злорѣчиво. 

егіпііпозиз, а, ит, приводящій, со¬ 
держащій, иля доказывающій обвиненіе; 
въ дурномъ смыслѣ = содержащій кле¬ 
вету, исполненный клеветы, клеветни¬ 
ческій, злорѣчивый, тк. аіеі или іп аЦт. 

егіпаііз, е, къ волосамъ относящійся, 
принадлежащій, аигиш. золотая голов¬ 
ная повязка (І): егіпаіі согроге роіуриз, 
съ волосообразными ухватцами (*)*). — 
зиЪзѣ., егіпаіе, із, п. головная повязка, 
сигѵиш (діадема |). 

егіпіз, із, ш. волосъ, особ, волосы 
на головѣ (прот. ЪагЪа); пер., хвостъ 
кометы. 

егшііиа, а, иш, волосатый, особ, 
долговолосый, съ длинными кудрями; 
пер., сг. §а1еа ігіріісі ,)*иЪ5 (*)*): зіеііа 
сг., комета. 
егізро, йѵі, аіит, аге, завивать, 

дѣлать кудрявымъ, отс. приводить 
въ волнистое, дрожащее движеніе, Ьаз- 
ііііа тапи (*(*). 

егізрпз, а, ит, кудрявый, I) о воло¬ 
сахъ, кудрявый, курчавый.—II) въ дви¬ 
женіи, волнистый, дрожащій, Іаіиз 
егізрит шоѵеге (|). 

егізіа, ае, Г. I) хохолъ, гребень у 
птицъ. — II) перья на шлемѣ, султанъ. 

сгізШиз, а, ит, I) хохлатый, о жи¬ 
вотныхъ. — II) снабженный или укра¬ 
шенный султаномъ (о шлемѣ и лицѣ). 

сгШсиз, і, т. критикъ, 
егбеёиз, а, ши, шафрановый; пер., 

шафрановаго цвѣта, золотистый (|). 
сгбсМПиз, і, т. крокодилъ — 

гк. согсббПиз, чтобы удлинить первый 
слогъ. 

егбебіа, сгбсбШа, ае, Г. нарядное 
женское платье шафрановаго (золоти¬ 
стаго) цвѣта. 

егбешп, і, п. и сгбсиз,і,т. шафранъ; 
теіоп., шафрановая эссенція, шафра¬ 
новая краска (*)*). 

*сгбШшп, і, п. погремушка, ка- 
станьета (•)*). 

сгйсіатепіит, і, п. мученіе, мука, 
сгйсіаійз, йз, т. мученіе, мука, пытка, 
сгйсіо, аѵі, аіит, аге, мучить, тер¬ 

зать, пытать. — пер., мучить, терзатьг 
томить. 

сгйбёііз, е, грубый по характеру и. 
въ обращеніи, и отс. безчувственный, 
жестокій, безжалостный, безпощадный,, 
суровый (прот. тіііз, сіетепз, Іепіз, 
тізегіеогз), 1) объ одуш. и ихъ харак¬ 
терѣ, обращеніи гс, тиііег — П) о не¬ 
одуш., а) объ олицетворяемыхъ предм „ 
ашог іаигі, жестокая, мучительная (*)*): 
ѣіпиз, раздирающія душу (*)*).—Ъ) пер.,, 
о предпріятіяхъ^ обстоятельствахъ, со¬ 
провождающихся жестокостью гс = ужас¬ 
ный, страшный. 

сгйбёШаз, аііз, ?. жестокость, без¬ 
жалостность, безпощадность, суровость, 
(прот. сіетепііа, Іепііаз, тізегіеогбіа),. 
тк. іп или ег&а аЦш: іп аЦа гѳ. 

сгйбёіііёг, абѵ. жестоко, безжалостно, 
безпощадно, сурово (прот. сіетепіег,. 
Іепііег, гешіззе). 

сгйбезсо, бйі, бге, ожесточаться = 
усиливаться. 

сгйбиз, а, ит, сырой, I) соб.: I) еще* 
неприготовленный на огнѣ=невареный, 
неизжаренный (прот. сосіиз, аззиз), ехіа 
ѵісіітае, изъ которыхъ сочится кровь. — 
2) не созрѣвшій отъ солнечной теплоты= 
неспѣлый, незрѣлый (прот. сосіиз, таіи- 
гиз, сосіиз еі таіигиз), рота. — 3) не- 
переварнвшій, частью = съ полнымъ, 
(переполненнымъ) желудкомъ, частью = 
страдающій несвареніемъ желудка, съ. 
испорченнымъ желудкомъ; отс. Ъоз сг., 
не переваривающій корма, страдающій 
поносомъ (|). — 4) свѣжій, ѵиіпііз, не¬ 
вылѣченная, не заструпѣвшая.—5) сы¬ 
рой = необработанный, недубленый, 
согіех (*)*). — прегн., саезіиз, изъ невы¬ 
дѣланной кожи (*)*). — II) пер.: 1) еще 
свѣжій, а) незрѣлый, не достигшій зрѣ¬ 
лыхъ лѣтъ (прот. таіигиз), е^иа рго- 
іегѵо асІЬис сгиба тато (|). — Ъ) свѣ¬ 
жій = крѣпкій, бодрый, зепесіиз сгиба 
ѵігіб^ие. — 2) (поэт.) грубый по ха¬ 
рактеру, суровый, безчувственный, без¬ 
жалостный, жестокій, о лицахъ и неод. 
предм. 

сгйепіо, аѵі, аіит, аге, пятнать кровью,, 
обагрять кровью, §1абіит: іетріит 
(Сазіогіз): карт., Ьаес іе Іасегаі, сги- 
епіаі огаііо, наноситъ кровавыя раны. 

сгйепіиз, а, шп, кровавый, I) вооб.: 
а) по составу=смѣшанный съ кровью,, 
^иііае ітЪгіит ^иа8і сгиепіае. — Ъ) по 
цвѣту, багровый, тугіа (*}*). — II) отъ. 



сгйшбпа — 156 — сиіро 

нанесенія ранъ или убійства окрова¬ 
вленный, 1) соб.: а) вооб., обагренный, 
обрызганный кровью, діасііиз, Ьозііз 
(у).— Ь) прегн., кровавый = купленный 
кровью, ѵісіогіа. — 2) пер., кровожад¬ 
ный, жестокій, АсЫПез сгиепііог Ьеііо 
(+): іга (т)- 

сгйшёпа (сгйшіпа), ае, і. денежный 
мѣшочекъ, кошелекъ; теіоп., деньги (у). 

сгйбг, бгіз, ш. (сырая, густая) кровь, 
особ, для означенія кровопролитія, убій¬ 
ства, сазіиз а сгиоге сіѵііі (отъ проли¬ 
тія крови согражданъ). — въ ріпг., аігоз 
зіссаге ѵезіе сгиогез (капли крови -(*): 
агта ипсіа сгиогіЬиз, частымъ крово¬ 
пролитіемъ (■(•).* 

сгйз, сгйгіз, п. голень, лядвея. 
сгизіа, ае, кора, скорлупа, Йиші- 

піз=ледъ; въ част., накладная работа, 
иозаика; выпуклая работа (изъ золота, 
серебра, слоновой кости), барельефъ. 

сгизШиш, і, п. сахарный сухарикъ, 
пирожокъ. 

сгизіиш, і, п. сахарный сухарикъ, 
пирожное. 

сгих, сгйсіз, Г. орудіе пытки, къ ко¬ 
торому привязывали, на которомъ вѣ¬ 
шали и въ особенности распинали, 
крестъ (въ видѣ Т или •{•), аісі сгисеш 
тіпагі: аідт іп сгисеш іо Неге или сгисі 
зиі%еге, пригвоздить ко кресту, рас¬ 
пять. — въ карт., мука, мученіе, бѣд¬ 
ствіе, тиііаз сгисез ргорозііаз ейиогеге 
сиріеЬаі. 

сйМсйІагХпз, Хі, ш. камердинеръ. 
сйЬХсйІит, і, п. спальня, почивальня, 

вооб. комната. 
сйЪПе, із, п. ложе, I) вооб., ложе, 

постель людей, логовище, гнѣздо живот¬ 
ныхъ; въ карт., аѵагіііае поп зоіиш 
ѵезіі^іа, зей ірза сиЫІіа, самое гнѣздо; 
поэт., зоііз Незрегіиш сиЬіІе, ложе за¬ 
ходящаго солнца (у). — II) въ част., 
брачное ложе (*)•). 

* сйЬХШ, аііз, п. подушка (*(■). 
сйШаІіз, е, длиною въ локоть. 
сйШо, аті, аге, часто лежать, имѣть 

обыкновеніе лежать, тк. сити аЦо. 
сйЫіит, і, п. и сйЫіиз, і, ш. I) (пот. 

об. сиЪііиз) локоть, изгибъ локтя. — II) 
(пот. об. сиЪііит) теіоп., локоть (мѣ¬ 
ра длины =1 футу 5 д.). 

сйЪо, Ъйі, Ыіит, аге, лежать, объ 
одуш.: 1) вооб., лежать, покоиться, іп 
Іесііса: іого (*(•). — поэт, пер., о мѣст¬ 
ности, лежать на покатости, на склонѣ, 
ХТзііса Іепііег сиЪапз (ф).—П) въ част. 
1) возлежать за столомъ, отс. кушать, 
обѣдать.—2) лежать въ постели, а) спать. 

сиЪііит іге илп йізсейеге, итти спать.— 
Ь) лежать больнымъ, быть больнымъ. 

сйсйіиз, і, т. кукушка. — тк. какъ 
издѣвательство надъ лѣнивыми поселя¬ 
нами, которые опаздывали съ работой, 
напр. подрѣзали виноградныя лозы уже 
послѣ появленія кукушекъ, т.-е. послѣ 
весенняго равноденствія (*(*). 

сйсйтіз, шёгіз, т. огурецъ, 
сййо, ёге, бить, колотить, 
сйісйішбйі (=си)изси)и8то<1Г), какой 

бы ни (былъ), какого бы рода ни (былъ), 
с. сзі, с. зипі. 

сйіаз (архаич. циоіаз), іаііз или пе- 
стянуто сйіаііз, із, изъ какой страны? 
къ какому народу принадлежащій? от¬ 
куда родомъ? 

сйіііз, а, шп, I) ргопот. ге1аі.=чей, 
із, сиіа гез зіі.—II) ргот. тіегг.=чей? 
сиіит ресиз? (+). 

сйіизтШ или сйіиз тбйі, какого ро¬ 
да? какой? 

сйшзциётбйі, или сйіизцие тбйі, вся¬ 
каго рода, всякій. 

сйіёиз (сиііёиз), і, т. и сШёпт 
(сиііёит), і, п. кожаный мѣшокъ, ко* 
жаный мѣхъ. 

сйіех, Исіз, т. комаръ, мошка, 
сйііпа, ае, і. кухня; теіоп., пища, 

столъ. 
сиііёиз, см. сиіепз. 
сиітёп, тіпіз, п. I) верхъ, верхушка, 

вершина, 1) соб.: Аіріит: зиттит 
Ьотіпіз, макушка. — особ, конекъ, гре¬ 
бень кровли, аесііз Лоѵіз. — 2) пер., 
верхъ, высшая степень, кульминаціон¬ 
ная точка, зиттит іогіипае. — П) 
(поэт.) стебель боба, ГаЬае (|). 

сиітиз, і, т. стебель, соломина, 
спіра, ае, Г. вина, ошибка, погрѣш¬ 

ность, проступокъ, I) вооб.: сиіра шеа, 
по моей винѣ: зшп іп сиіра: сиіра езі 
іп те (репез еит), я (онъ) виноватъ: 
сиіраш іп аЦт сопіегге или ігапзіегге, 
сложить, свалить вину на кого: сиіра 
атіеіііае (противъ дружбы): сиіра езі 
іп шео іасіо, поп зееіиз (*(-). — II) въ 
част.: а) впеа въ нарушеніи цѣлому¬ 
дренности, ошибка.— Ъ) нерадѣніе, лѣ¬ 
ность (I). — с) шеіоп., виновный пред¬ 
метъ, сопііпио сиіраш (причину зара- 
8ы—больную овцу) іегго сотрезсе (у). 

сиіро, аѵі, аіит, аге, I) осуждать, 
порицать кого (какъ виновнаго) или 
что (какъ ошибочное) (прот. Іашіаге, 
ргоЬаге). — II) слагать на кого или на 
что вину, винить, обвинять кого, что 
(•}*); отс. сиіраіиз Рагіз, на котораго 
сваливаютъ вину (і). 
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сиііё, абѵ. изысканно, красиво, изящно, 
сиііеііиз, і, т. ножичекъ, 
сиііёг, Ігі, т. ножъ, особ, мясішчій 

ножъ, бритва. — Погов., те зиЪ сиііго 
1іп^иіі = оставляетъ меня подъ ножомъ= 
въ рукахъ нахала (у). 

сиШо, бніз, Г. воздѣлываніе, обра¬ 
ботка, а§гі, земледѣліе. 

сиіібг, бгіз, т. 1) воздѣлыватель, обра- 
ботыватель, 1) вооб.: а§гі: ресогіз, ското¬ 
водъ.— 2) прегн., а) аЬзоІ. земледѣлецъ, 
хлѣбопашецъ.— Ь) съ §еп., обитатель, 
е^з іеггае, іпзиіае.—II) пер.: почитатель, 
1) вооб. = другъ, Ьопогиш (оптиматовъ): 
ѵегіѣаѣіз, чтитель правды.—2) въ част., 
почитатель божества, чтитель, сіеогшп 
(о жрецѣ *(*). 

сиіігіх, ісіз, $. воздѣлывательиица; 
поэт, пер., обитательница. 

сиіійга, ае, 1. воздѣлываніе^ обрабо- 
тываиіе, уходъ, I) соб.: 1) вооб.: а§гі.— 
2) прегн., земледѣліе, хлѣбопашество.— 
И)пер., 1) образованіе, развитіе, апіті.— 
аЬзоІ.—облагороженіе (і*).—2) почита¬ 
ніе нзъ угодливости, угодливость, ро- 
іепііз атіеі (*(*). 

1. сиііиз, а, ит, воздѣланный, 1) въ 
узкомъ смыслѣ, воздѣланный, обработан¬ 
ный, культивированный (прот. іпсиііиз, 
зііѵезіег, пе^іесіиз), таіегіа, а§ег. — 
зиЪзѣ., сиііа, бгит. п. обработанныя 
ноля, воздѣланныя поля, пашня (прот. 
зііѵезігіа).—II) въ широкомъ смыслѣ, а) 
одеждой гс украшенный, нарядный, 
изящный (*(•). — Ь) искусствомъ, уче¬ 
ніемъ обработанный = образованный, 
утонченный, облагороженный, ТіЬиІІиз 
с. (і). 

2. сиіійз, й8, ш. воздѣлываніе, I) въ 
узкомъ смыслѣ, воздѣлываніе, обработы- 
вапіе поля, уходъ за растеніями н пр., 
разведеніе, обработка, культура, съ &еп. 
оЪр, а^гогшп. — съ &еп. зиЪ)., а§гі- 
соіае. — въ ріиг. теіоп., обработанныя 
поля, нивы. — II) въ широкомъ смыслѣ: 
1) физич. и умств. уходъ, воздѣлыва¬ 
ніе, а) физич., а) уходъ, попеченіе, 
питаніе, съ §еп. оЩ., ѵезіііиз сиііиздие 
согрогіз. — съ §еп. зиіу., зіпѳ сиііи 
Ьошіпит. — аЬзоІ., сиііиз ех іііиѵіе 1а- 
^ие. — /2) попеченіе объ украшеніи 
тѣла, украшеніе, наряженіе, согрогіз.— 
у) попеченіе о внѣшней жизни, образъ 
жизни, строй жизни (сполна сиііиз 
ѵііае), тк. о жизни, о несовершенно¬ 
лѣтнихъ, уходъ, физич. воспитаніе, ча¬ 
сто сиііиз ѵісіиздие, ѵісіиз аЦие сиііиз, 
сиііиз уе81ііиз^иѳ: сиііиз Ьитапііаздие 
ргоѵіпсіае, строй жизни и образован¬ 

ность провинціи.—прегн. == роскошный 
образъ жизни, роскошь, ^апеае ееіе- 
гцие сиііиз.— д) попеченіе о внѣшнемъ 
украшеніи одеждой, оружіемъ гс, обста¬ 
новка, убранство, одежда, гардеробъ, 
туалетъ, тііііагіз, гизіісиз, ге^іиз. - 
Ъ) съ помощью искусства, ученія гс = 
образованіе, развитіе, отс. тк. воспита¬ 
ніе, апітогиш согрогипцие: Досігіпа 
гесіщие сиііиз (•(*).—аЬзоІ., запиз (|).— 
2) дѣятельное попеченіе, вооб., а) по¬ 
средствомъ постояннаго упражненія, 
упражненіе, запятіе, апіті, умств. 
упражненія. — Ь) посредствомъ почи¬ 
танія, а) божества, почитаніе, покло- 
непіе (тк. въ ріиг.), йеогит. — /2) чело¬ 
вѣка, почитаніе, угожденіе, Ьепеѵоііз 
оШсіит аі (Іііі^епз ігіЬиііиг сиііиз. 

сйіиііиз, і, т. большой бокалъ, чаша. 
1. сит, соп]. см. ^иит. 
2. сит, ргаер. с. аЫ. съ (прот. зіпе), 

I) въ пространствѣ: а) для означенія 
совмѣстности, сообщества, сопровожде¬ 
нія, съ, вмѣстѣ съ, зетрег Ше апіеа 
сит ихоге, іит вгпе еа.— съ неодуш., 
сит отпіЬиз зиіз саггіз зедиі. — Такъ 
особ.: а) для означенія сопутствія пол¬ 
ководца, сопровождающихъ его войскъ, 
тк. охранителей, покровителей, съ = вь 
сопровожденіи гс, сит сизіойіѣиз, подъ 
прикрытіемъ.—/2) для означенія общно¬ 
сти владѣнія, ипшп та^ізігаіит ЬаЬегѳ 
сит ірзіз. — у) для означенія совмѣст¬ 
ныхъ дѣйствій, съ = вмѣстѣ съ, въ со¬ 
юзѣ съ, при содѣйствіи кого, Ъсііит 
^егегѳ сит Ае^уріііз абѵегзиз ге&ет.— 
д) для означенія сношеній ръ кѣмъ-н., 
взаимныхъ отношеній, съ = вмѣстѣ съ, 
із диісит (=^иосит) Іатіііагііаз іие- 
гаі.—тк. о вражд. отнош., съ, ри^паге 
сит аідо: диегі сит а^о. — ь) для 
означенія соединенія, согласія, равно 
какъ разъединенія, разногласія, сопзеп- 
ііге, сііззепііге сит аЦо.— Ь) для озна¬ 
ченія снабженности чѣмъ-н., съ, въ = 
снабженный, одѣтый, вооруженный, на¬ 
дѣленный, одержимый чѣмъ-н., а) объ 
одуш.: сит (въ) ригригеа ѵезіе: еззо- 
сит НЪго, имѣть книгу въ рукахъ; сшп 
^иіп^ие ресІіЬиз паіиз, о пяти ногахъ: 
іе^аіоз сит аисіогііаіе (съ полномо¬ 
чіемъ) тіііеге. — /2) о неодуш.: Гізсі 
сотріигез сит ресипіа 8ісі1іепзі. — И) 
во времени, а) вооб. для означенія 
одновременности, съ, при, на, одновре¬ 
менно съ, непосредственно послѣ (иногда 
тк. рагііег сит, зітиі сит), сит ргіта 
Іисе, на разсвѣтѣ, чуть свѣтъ. —Ъ) для 
означенія одновременныхъ побочныхъ- 
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обстоятельствъ (какъ внѣшнихъ, такъ 
я душевныхъ), съ, не безъ, при, въ 
(часто аЫ. съ сшп переводится нарѣч¬ 
ными выраженіями или дѣепричастіемъ) 
(прот. зіпе), сит сгисіаіи, подвергая 
истязанію: сит зііепііо (въ тишинѣ, 
молча, безъ шума): та^по сит регісиіо 
яио (для себя): тиіііз сит Іасгітіз, 
обливаясь слезами: сит расе, сит Ъопа 
расе, въ мирѣ, въ добромъ мирѣ, по¬ 
койно: сит сига, заботливо: сит Ъопа 
(ггаііа, въ добромъ согласіи, мирно. — 
иногда для означенія непосредственно 
вытекающаго изъ обстоятельствъ слѣд¬ 
ствія, въ, сит та&па саіатііаіе еі 
ргоре регпісіе сіѵііаііз. — наконецъ для 
означенія одновременныхъ побочныхъ 
обстоятельствъ, служащихъ ограниче¬ 
ніемъ или условіемъ, только съ, однако 
только съ, (при), отпіа сит ргеѣіо 
(только бы деньги были) Ъопезіа ѵійеп- 
іиг.—сит ео ^ио<1, или иі, или пе, подъ 
условіемъ, что или что не, однако такъ 
чтобы или чтобы не. — сит при¬ 
ставляется сзади къ личнымъ мѣстоим. 
всегда, а къ относительнымъ обыкно¬ 
венна, напр. тесшп, поЪізсит, дшЪизсшп. 

ситЪа, см. сутЬа. 
сйтёга, ае, Г. ларь для зернового 

хлѣба (соб. огороженное ивовымъ плет¬ 
немъ мѣсто для храненія хлѣба *(*). 

сйтіпшп (сутГ) і, п. тминъ. 
сиішпахіте (дииттахіте), см. диит. 
сшпргітіз, см. ргітиз подъ ргіог. 
сипщиё (стщиё, диопщпё), асІѵ. когда 

бы ни было, какъ бы то ни было (і*). 
сйтйіаіё, асІѵ. въ полной мѣрѣ, 

вполнѣ. 
сйтйШнв, а, ит, РАф. собранный 

вг кучу, пер. = увеличенный, усиленный, 
умноженный (прот. іттіпиіиз), §1огіа 
іпіегсіит ситиіаііог гѳсіііі, иногда уве¬ 
личивается. — поэт., ѵепіат ситиіаіат 
тогіе гетіііат, съ избыткомъ отплачу 
смертью за милость (■[■).—тк. == доведен¬ 
ный до высшей степени (совершенства), 
совершенный, полный, регіесіа сипш- 
Шадие ѵігіиз, высшая и совершенная 
доблесть. 

ейтйіо, аті, аіиш, аге, собирать въ 
кучу, I) складывать въ кучу, наклады¬ 
вать, нагромождать, 1) соб.: а) вещ., 
аппа іп іп^епіет асегѵит. —/9) личные 
«бъекты, іп Гоззат сотриізоз гиіпа 
ситиіапі, низвергаютъ кучами одного 
черезъ другого. — 2) пер.: пі аііисі зи- 
рег аііисі ситиіагеіиг позігае ГатШае 
іи низ (похороны = смертный случай).— 
И) снабжать кучею, 1) соб., кучею или 

высоко покрывать, кучами наполнять, 
переполнять: «) вещ. объекты: Іосиз, 
диі зігаде зетігиіі тигі ситиіаіиз егаі: 
агаз Ьопоге (ѳиміамомъ), сіопіз.—поэт., 
ѵізсега тепзіз Тйуезіеіз, переполнять 
свой желудокъ яствами Ѳ. (•(•).—/^лич¬ 
ные объекты: ситиіаіае Йоге тіпізігаѳ 
(■[■).—2) пер.: а) заваливать, преиспол¬ 
нять, осыпать, акрп типегіЬиз тадпіз (■[■): 
поп роззит поп сопйіегі, ситиіагі те 
тахіто §аис!іо (я преисполненъ вели¬ 
чайшей радости), чиосІ еіс.—Ь) дѣлать 
полнѣе, увеличивать, умножать, іпѵі* 
сііат: еіодиепііа ЪеШсат Іаисіет: аез 
аііепит ситиіаіит изигіз, долги, нако¬ 
пившіеся отъ наросшихъ процентовъ. — 
с) дѣлать полнымъ — дѣлать совершен¬ 
нымъ, доводить до высшей точки совер¬ 
шенства или полноты, довершать, &аи- 
сііит. 

ейтйіиз, і, т. пирамидообразно на¬ 
валенная и вооб. большая куча, груда, 
громада, I) соб.: Ьозііит соасегѵаіо- 
гит: агтогит: а^иагит, прибываніе 
(I). — И) пер., высшая мѣра, высшая 
степень, верхъ, высшая точка, вѣнецъ, 
излишекъ, избытокъ, тк. прибавленіе, 
добавокъ, сііегит: ч ассесШ асі а^сі или 
аіеі геі ситиіиз: аіеі айегге ситиіит 
§аисііі, преисполнять кого радости: си¬ 
тиіит айегге аіеі геі, вѣнчать, довер¬ 
шать что. 

сйпаЪйІа, бгит, т. колыбель, I) соб.: 
а) колыбель, люлька, еззе іп сипаЪи- 
Ііз—Ь) гнѣздо пчелъ (|). — И) теіоп., 
колыбель (первоначальное мѣсто житель¬ 
ства), депііз (|). 

ейпае, агит, і. колыбель, а) колы¬ 
бель, люлька, іп сипіз ѵа^іге; карт., 
младенчество, дѣтство.—Ь) гнѣздо птен¬ 
цовъ (|). 

сипсіаЪишІиз, а, от, медлящій, мѣш¬ 
кающій. 

сопсіапз, апііз, РАсЦ. медлящій, мед¬ 
ленный, 1) въ движеніи, о неодуш., не 
сразу попадающійся, вязкій, дІеЪае, 
ііех (*(*). — II) въ ванятіяхъ, медленный, 
мѣшкотный, нерѣшительный. 

сипсіапіёг, асІѵ. медля, медленно. 
сипсіаііо, бпіз, I. медленіе, мѣшканіе, 

какъ вслѣдствіе нерѣшительности, такъ 
и вслѣдствіе осторожности (прот. іете- 
гііаз). 
сипсШбг, бгіз, т. медлитель, чело¬ 

вѣкъ а) нерѣшительный.— Ь) осторож¬ 
ный, осмотрительный. 

сипсіог (сопіог), аіиз вот, агі, ме¬ 
длить, мѣшкать, I) соб., въ движеніи= 
не итти впередъ, слишкомъ медленно 
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<итти, отставать, оставаться, гедіпа ІЬа- 
Іато сипсіапз (*(-): с. біиііиз іп ѵііа. — 
о неодуш., сипсіаіиг атпіз, медленно 
течетъ (|).—II) въ дѣйствіяхъ,медлить, 
мѣшкать, вслѣдствіе нерѣшительности 
шли осторожности, отс. колебаться, не 
рѣшаться (прот. ргорегаге, сопагі, ехзиі- 
іаге), аѣзоі., съ іпі., съ допол. или съ 
вопрос, предл.—тк. поп сипсіог съ диіп. 
сипсіиз, а, пт, совокупный, весь, 

а) зіпд.: Оаіііа. — Ъ) ріиг., сипсіі, ае, 
а, всѣ вмѣстѣ (прот. зіп^иіі), орріба.— 
виѣзі., съ деп., сипсіі Ьотіпит (*}•): 
сипсіа іеггагит (^). 

* сйпёаііт, абѵ. клинообразно, 
сйпёаіиз, а, пт, РАф'. клиновидный, 

остроконечный. 
сйпёиз, і, т. клинъ, I) соб.: А) плот¬ 

ничій клинъ; отс. ^апцие ІаЬапі сипеі, 
обшивка нижней части корабля, связы¬ 
вающая корабельныя балки (*(*).—В) клинъ 
(какъ фигура), соіі пшгиз ех иігадие 
рагіе іп агііогеш ѵеіиі сипешп. — 
II) пер.: А) клиновидная масса живыхъ 

-существъ, особ, клинообразно соикну- 
тый боевой строй, клинообразная ко¬ 
лонна, тк. македонская Фаланга, сипешп 
Іасеге или (поэт.) баге. — В) клино¬ 
образные ряды скамей въ театрѣ (*(*). 

сйпісйіиз, і, т. подземный ходъ, ка¬ 
налъ; въ воен. яз., подкопъ, мина. 

спшшз/ і, т. дыра (женскій половой 
органъ). — теіоп., ненотребная женщи¬ 
на (*(-). 

сиш]ие, см. сипщие. 
сира, ас, I. кадка, бочка. — отс. ѵі- 

пшп бе сира, молодое вино. 
сйрібё, абѵ. жадно, страстно, въ хо¬ 

рошемъ смыслѣ, ревностно, охотно, въ 
дурномъ смыслѣ = пристрастно. 

сйрібііаз, аііз, I. страстное или силь¬ 
ное желаніе, страстное стремленіе, 
страсть (въ хорошемъ и дурномъ смы¬ 
слѣ).—I) вооб.: а) соб., аѣзоі., или съ 
&еп. (къ чему, чего), напр. ресипіае: 
бошіпапбі.— или съ аб с. асе., аб гебі- 
ішп. — Ь) теіоп., іпѣопезііззіта с., 
предметъ постыднѣйшей страсти.—П) въ 
част.: а) страсть, любовь, агбог сирі- 
бііаііз. — Ь) страсть "къ почестямъ, 
честолюбіе, въ ріиг. = честолюбивыя 
стремленія; отс. рориіагіз, слѣпсе често¬ 
любіе, страсть къ переворотамъ (дема¬ 
гоговъ) —с) наклонность къ безпутству, 
особ, страсть къ наслажденіямъ. — б) 

-алчность къ чужому добру, жадность, 
корыстолюбіе, сребролюбіе, любостяжа¬ 
ніе (прот. аѣзііпепііа, іпіе^гііаз еі іппо- 
<сепііа); р1иг.=алчныя, корыстолюбивыя 

стремленія. — е) пристрастіе въ пользу 
другого, а) въ хорошемъ смыслѣ, энту¬ 
зіазмъ.—р) въ дурномъ смыслѣ, пристра¬ 
стіе, лицепріятіе судьи, свидѣтелей ит.п. 

ейрібо, біпіз, I. (тк. ш., всегда у Го¬ 
рація) страстное желаніе, въ дурномъ 
смыслѣ = жажда, страсть, I) вооб., 
аѣзоі. или съ деп. (къ чему, чего), 
напр. ресипіае, алчность: ітрегіі, вла¬ 
столюбіе: игѣіз сопбепбае. — Н) въ 
част.: а) физич. влеченіе, сопсиѣііиз 
(*І*). — ѣ) страсть = любовь, ѵізае ѵіг^і- 
піз (*(*): Іетіпеиз, къ женщинѣ (!). — 
с) алчность, жадность, корыстолюбіе, 
сребролюбіе, любостяжаніе, зогбібиз 
(у).—б) честолюбивое стремленіе, често¬ 
любіе, сирібіпе аЦие іга дгаззагі. 

ейрібиз, а, ит, сильно желающій, 
жаждущій, въ хорошемъ и дурномъ 
смыслѣ, отс. тк. = жадный, 1) вооб.: 
Ьото: тапиз (ріиг. у).—съ деп. (чего), 
напр. ресипіае, алчный: ^Іогіае, често¬ 
любивый, ітрегіі, властолюбивый. — съ 
іпі., напр. тогі (■(■). — II) въ част.: а) 
страстный, жаждущій любви, атап- 
іез. — поэт, пер., иіпіе, горячія объя¬ 
тія. — ѣ) жадный, алчный, корыстолю¬ 
бивый. — с) пристрастный, въ пользу 
другого, а) въ хорошемъ смыслѣ, горячо 
преданный, съ ^еп., напр. Ьото іиі с.— 
р) въ дурномъ смыслѣ, пристрастный, 
лицепріятный, сь деп. (напр. ізііиз ѵе- 
Ьетепіег с.) или об. аѣзоі. (напр. з’ибех, 
іезііз). 

ейріецз, епііз, I) рагі;. ргаез., см. 
сиріо. — II) РАб^= жаждущій, желаю¬ 
щій, добивающійся. — аѣзоі., Магіиз си- 
ріепііззіта ріеѣе (по весьма настоятель¬ 
ному желанію народа) сопзиі Іасіиз. 

ейріо, Іті или Іі, Хіит, ёге, сильно 
желать чего, страстно стремиться, жаж¬ 
дать и въ этомъ смыслѣ = желать, на¬ 
ходить желательнымъ (прот. йідеге, 
аѣЬоггеге, поп ѵеііе), I) вооб., аѣзоі. 
(напр. отпіѣиз сиріепііѣиз) или съ асе. 
(напр. поѵаз гез: сиріо отпіа диае ѵіз, 
я желаю тебѣ того, чего ты самъ хо¬ 
чешь =желаю тебѣ всего хорошаго •}•).— 
съ двумя асе. (напр.раігіат ехііпсіат). — 
съ іпі. (напр. аибіге, Іаибагі).—съ асе. 
с. іпі. (напр. те поп тепбасет риіагі).— 
съ пот с. іпі. (напр. пітіит сиріі Іог- 
тоза ѵібегі *(*).—послѣ — авг. тк. съ иі 
или пе с. соп). — II) въ част.: а) аЦт, 
чувстовать (физическое) влеченіе къ 
кому, Магз ѵібеі; Ьапс, ѵізап^ие сиріі: 
роіШтріе сирііа (*(*).—ѣ) аіеі или аідз 
саиза, быть расположеннымъ, благово¬ 
лить къ кому. 
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* сііргезвёив, а, пт, кипарисовый, 
кипарисный. 

сйргеввШг, Іёга, іёгит, производящій 
кипарисъ (у). 

сйргсззив, і, ?. I) кипарисъ (дерево), 
употребляемый при похоронахъ, отс. 
посвященный Плутону. — въ ріиг. тк. 
сурагіззі сопіГегае (І) —теіоп., ящикъ 
изъ кипарисоваго дерева (*)•). 

сйг, абѵ. почему, зачѣмъ, за что, 
I) геіаііѵ.: биае зипі саизае, сиг еіс.: 
саиза поп езі, сиг : циісі езі, сиг: пе 
тігеге, сиг. — П) іпіеггодаі.: сиг зепа- 
іит содог гергеЬепбеге? 

сига, ае, ?. (др. соега), забота, Т) 
забота, попеченіе, А) вооб.: а) аѣзоі, 
стараніе, усердіе (прот. педіедепііа), 
тадпат сигат абЫЪегѳ <іѳ или іп аЦа 
ге, употребить много старанія. — Ъ) съ 
деп. о1у., забота = попеченіе о чемъ, 
комъ, присмотръ, завѣдываніе, тахіта 
ЬеШ: сигат адеге аіф или бе аідо, 
заботиться о комъ (*[•). — Отс. а) гез 
(аісі) сигае езі, составляетъ (для кого) 
предметъ заботы, кто-н. озабоченъ, за¬ 
нятъ дѣломъ. — тк сигае аісі езі бе 
аіда ге. — р) сигае (зіЬі) ЬаЬеге аідб 
(аЦт), заботиться о чемъ (о комъ).— 
В) въ част.: 1) завѣдываніе государст¬ 
веннымъ дѣломъ, управленіе, соединен¬ 
ные съ нимъ труды по управленію, за¬ 
нятіе, обязанность, гегшп риЫісагшп: 
біѵізае сигае іпіег еіс. — 2) любопыт¬ 
ство, сига Ьитапі іпдепіг.— С) теіоп.: 
1) письменная работа, трудъ. — 2) при- 
смотрщикъ, дозорщикъ, сторожъ, іт- 
птпбае сига іібеііз Ьагае (о свинопасѣ 
•(•). — II) забота = хлопоты, безпокой¬ 
ство, опасеніе (прот. Іаеііііа,. даибіиш), 
A) вооб : диаѳ те сига аіда аШсіипі.— 
въ ріиг., сигае дгаѵіззітае.—олицетвор , 
Сигае иИгісез, угрызенія совѣсти (*[•).— 
B) (поэт.) въ част., любовныя страда¬ 
нія, лобовь.—теіоп.,— любимецъ, воз¬ 
любленны^ (тк. о животныхъ). 

сйгаііит, см. согаШит. 
сйгаііо опіз, ?. забота, попеченіе, 

уходъ, I) вооб.: согрогіз, гегит. — II) 
въ част.: 1) завѣдываніе, управленіе 
дѣлами — 2) лѣченіе. 

сйгаібг (др. соегаіог), бгіз, т. I) за¬ 
вѣдующій чѣмъ, управляющій, наблю¬ 
дающій, педоііогит, повѣренный въ дѣ¬ 
лахъ: геі риЫісае, госуд агентъ: тигіз 
гейсіепбіз (баі.) — II) въ част., попе¬ 
читель, опекунъ совершеннолѣтняго 
человѣка, отс. тк. слабоумнаго, расто¬ 
чителя : с. 

сигсіШо, баіз, т. хлѣбный червь. 

сигіа, ае, ?. курія, I) соб., одно изъ. 
30 отдѣленій патриціанскихъ родовъ,, 
установленныхъ Ромуломъ, изъ кото¬ 
рыхъ каждое въ свою очередь распада¬ 
лось на роды (депіез). — II) теіоп.: 
А) мѣсто собранія (зданіе) членовъ 
куріи, курія, сигіаѳ ѵеіегез, древнія 
куріи на восточной вершинѣ Палатин¬ 
скаго холма. — В) пер., о мѣстѣ (зда¬ 
ніяхъ) собраній подобнаго же рода: 
I) зданіе, въ которомъ засѣдали сена¬ 
торы, курія, сигіа НозШіа (построенная' 
Гостиліемъ), об. одно сигіа. — отс. а} 
сигіа, какъ знакъ и залогъ права и за¬ 
конности, зіапіе игѣе еі сигіа.—р) какъ 
мѣсто собранія сенаторовъ и высшихъ 
должностныхъ лицъ; отс. сигіа раирегі- 
Ьиз сіаиза езі, бѣднымъ закрытъ доступъ 
къ высшимъ должностямъ (|). — какъ- 
мѣсто для засѣданій сената = собраніе- 
сената, сенатъ. — 2) = роѵХвѵгг)^юѵу 
мѣсто засѣданія неримскихъ высшихъ 
присутственныхъ мѣстъ въ С ал аминѣ, 
Сиракузахъ, Троѣ у). 

сйгШиз, а, ит, принадлежащій, от¬ 
носящійся къ куріямъ, сотіііа, въ ко¬ 
торомъ народъ подавалъ голоса ио ку¬ 
ріямъ: Іех, постановленный куріями. 

сйгіо, бпіз, т. куріонъ, старшина, 
завѣдывавшій богослужебными дѣлами 
куріи; отс. сйгіо тахітиз, верховный 
куріонъ, т -е. лицо завѣдывавшее бого¬ 
служебными дѣлами всѣхъ 30 курій. 

сйгібзиз, а, ит, заботливый, стара¬ 
тельный, I) вооб., іп отпі Ьізіогіа. — 
II) въ част.: пытливый, любознательный, 
любопытный. 

* сйгіз, ів, ?. метательное копье, дро¬ 
тикъ. 

сйго, аѵі, аіит, аге, заботиться, І> 
вооб., заботиться, печься, хлопотать* 
не оставлять безъ вниманія (прот. педіі- 
деге), педоііа аііепа; ропіет іп Агаге 
Іасіепбит с., приказать построить: Іоп- 
діз паѵіЬиз ехегсііит ігапзрогіапбит 
с., приказать переправить. — съ іп?. = 
стараться, заботиться о чемъ.—поп си- 
гаге съ іп?. = не давать себѣ труда, не 
хотѣть. — съ иі или пе с. со^. или съ 
однимъ соп). — съ бе с. аЫ. (напр. бе 
етепбо піЬіІ сигаі, вовсе не думаетъ 
о п.). — II) въ част., 1) заботиться, 
ухаживать, ходить, за чѣмъ, а) вооб.: 
согриз сіЬо: сіЬо еі ѵіпо, подкрѣплять: 
зе. 4— Ь) ухаживать за больнымъ, о 
врачѣ = лѣчить, пользовать, дѣлать, 
операцію, аідт: ѵиіпиз.—2) заботиться 
о приготовленіи, устройствѣ чего-н., 
привести что въ порядокъ, устроить,. 
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ргойі^іа. — 3) заботиться о доставленіи 
чего-н., а) посредствомъ купли пріобрѣ¬ 
тать, покупать, аісі зідпа. — ѣ) деньги 
уплачивать, вносить, диіѣиз потіпіѣиз 
(по долговымъ статьямъ) ресипіат Котаѳ 
сигагі орогіегеі: иі рго ѳо ігитепіо ре- 
сипіа Котаѳ Іе^аііз еогит сигагеіиг.— 
4) гражданскимъ или военнымъ дѣломъ 
завѣдывать, управлять, руководить, 
стоять во главѣ, гез Котаѳ: Ъеіішп 
тагііітит. — аЬзоІ. = распоряжаться, 
командовать (о главнокомандующемъ и 
второстепенномъ военачальникѣ), тк. іп 
еа рагіе, іп розігето. 

спггісйіат, і, п. I) асііѵ.: 1) аЪзіг. — 
бѣгъ, а) вооб., именно въ аЫ. сиггі- 
си1о=бѣгомъ .— Ь) въ част., «) состя¬ 
заніе въ бѣгѣ, ѣздѣ верхомъ или на 
колесницѣ, ристаніе. — и отдѣльный 
крутъ, сдѣланный въ состязаніи, сиггі- 
сиіа пшпегаге.—Р) круговое обращеніе 
небесныхъ свѣтилъ гс, зоііз еі Іипае.— 
2) сопсг.= колесница для состязаній въ 
циркѣ.—II) раззіѵ. = ристалище, аіЫе- 
іае зе іп сиггісиіо ехегсепіез. - часто 
въ карт., поприще, поле дѣятельности, 
Ьаес зипі ехегсііаііопез іпдепіі, Ьаес 
сиітісиіа тепііз. — особ, жизненный 
путь, поприще, ехідиит ѵііаѳ сиггі- 
сиіит. 

сигго, сйсиггі, спгзпт, ёге, бѣжать, 
бѣгать, спѣшить (верхомъ,въ колесницѣ, 
на кораблѣ), въ разз. сиггііиг, бѣгутъ, 
бѣгаютъ, спѣшатъ (прот. іп^гесіі, іге, 
атЬиІаге, геріаге), аЬзоІ. или съ рег 
с. асе., съ сігсит с. асе., съ ай, іп с. 
асе., съ однимъ асе. Іосі, съ однимъ аЫ. 
(напр. Ыа ѵіа). — съ двумя йаі. (напр. 
аісі зиЪзійіо). — съ асе. пространства 
(напр. еозйет сигзиз, въ карт, = итти 
по тому же пути). — погов., сиггепіет 
Ьогіагі или іпсііаге, поощрять, пону¬ 
ждать того, кто не нуждается въ пону¬ 
каніи. Такъ особ.: а) о состязаніи 
бѣжать, ѣхать, съ асе. пространства = 
пробѣгать, проѣзжать (о людяхъ и жи¬ 
вотныхъ), тк. съ асе., зіайіит. — ѣ) о 
мореплаваніи, ѣздить, плавать (о ли¬ 
цахъ, кораблѣ), аЬзоІ. или съ рег, ай, 
іп, ігапз с. асе.— съ асе. пути гс (напр. 
ѵазіит аедиог |). — с) объ обращеніи 
колеса, гончарнаго станка (•}*). — й) о 
быстромъ теченіи воды, особ, рѣки, 
бѣжать, течь, съ іп с. асе. — е) о по¬ 
летѣ, летѣть, шейіо Итііе (■)*). — Г) о 
быстромъ движеніи небесныхъ свѣтилъ, 
быстро двигаться, совершать круговое 
обращеніе, ИЪега сиггеѣапі рег аппшп 
зійега (|). — д) о томъ, что проходитъ 

въ прямомъ направленіи около, кру¬ 
гомъ, черезъ что-н., сЫатуз аигаіа, 
диат ріигіта сігсит ригрига (пурпуро¬ 
выя полосы) Маеапйго йиріісі (двойными 

меандрскими извилинами) МеІіѣоеа си- 
сиггіі (І): ігі^из рег озза сисиггіі (•(•).— 
Ь) о времени гс, быстро проходить, про¬ 
текать, сштіі іегох аеіаз (-(*). — и о ли¬ 
цахъ, прожить, іаііа заесиіа (■{*).—і) о 
рѣчи гс, живо подвигаться впередъ, езі 
Ьгеѵііаіе ориз, иі сиггаі зепіепііа (*}•). 

сиггйз, йз, т. I) колесница, а) вооб.: 
ѵеѣі сшти или іп сигги. — ѣ) въ част., 
колесница тріумфальная; теіоп. = трі- 
умФЪ.—И) поэт, пер.: а) упряжка (*)•).— 
Ь) плугъ на колесахъ, 

сигзіт, айѵ. бѣгомъ, скоро, быстро, 
сигзііо, аті, аге, часто бѣгать, бѣгать 

взадъ и впередъ, Ьис еі Шис, носиться. 
сіігзо, аге, часто бѣгать, бѣгать взадъ 

и впередъ, съ айѵ. (напр. иііго еі сііго). 
сагзбг, огіз, т. бѣгунъ, скороходъ, 

а) состязатель въ бѣгѣ, въ ѣздѣ. — ѣ) 
гонецъ, курьеръ. 

сигзйз, йз, т. бѣгъ, бѣганіе, ѣзда на 
колесницѣ и верхомъ, тк. въ воздухѣ = 
полетъ, въ узкомъ смыслѣ, быстрое дви¬ 
женіе, полный ходъ, скорый шагъ, Фор¬ 
сированный маршъ, іпдгеззиз, сигзиз: 
с. едиогшп (|): аёгіиз, полетъ въ воз¬ 
духѣ (І): сигзи іге или іеггі іп Ьозіеш, 
скорымъ шагомъ: Іизігаге іеггаз йіз^ип- 
сііззітаз поп сигзіѣиз, зей ѵісіогііз, не 
поспѣшными переходами, но путемъ по¬ 
бѣдъ: ео сигзи, такъ скоро, такъ по¬ 
спѣшно, тк. съ иі с. соп). — іп сигзи 
еззе, быть въ полномъ ходу (о предм.= 
быть въ полномъ ходу, тк. = все еще 
продолжаться). — Такъ особ.: а) состя¬ 
заніе на колесницѣ или верхомъ, ри¬ 
станіе, едиезіег, конное ристаніе (1*).— 
въ карт., состязаніе, борьба изъ-за 
чего-н., домогательство, особ, почет¬ 
ныхъ должностей, іИѳ ііѣі поп і^поіиз 
сигзиз апіті, хорошо извѣстное тебѣ 
положительное направленіе моего ума.— 
ѣ) поѣздка, путешествіе, особ, по морю, 
отс. направленіе, курсъ, тагШтиз, 
зесипйиз: Іоп^і поп іаіза регіеиіа сигзиз 
(полетъ у): сигзит йігідеге ео, или іп 

Аігісат, или (о полетѣ птицъ) рег аигаз 
ай Іисоз, направлять путь (|): сигзшп 
или ѵеіа еі сигзит ехзресіаге, ждать 
попутнаго вѣтра (тк. въ карт. = ждать 
благопріятныхъ обстоятельствъ): реіегѳ 
аііит сигзит, взять другое направле¬ 
ніе: сигзит іепеге, держаться пред¬ 
назначеннаго пути, продолжать плава¬ 
ніе въ предположенномъ направленіи. 
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ѣхать по прямому направленію: сигзшп 
поп іепеге или іепеге поп роззе, не 
ѣхать или не имѣть возможности дер¬ 
жаться предназначеннаго пути, продол¬ 
жать плаваніе по прямому направленію; 
въ карт., геііциае йізриіаііопіз сигзшп 
Іепеге, въ остальномъ разсужденіи дер¬ 
жаться того же направленія.—въ карт., 
путь жизни, поприще, ѵііае Ьгеѵіз езі 
сигзиз, §1огіае зетрііегпиз. — тк. тече¬ 
ніе, ходъ событій и времени, іетро- 
гит.—с) теченіе, движеніе воды,атпіз.— 
(1) движеніе, круговое обращеніе небес¬ 
ныхъ свѣтилъ, зіеііагит. 

сигіо, аѵі, аіиш, аге, укорачивать, 
уменьшать. 

спгіиз, а, пш, укороченный, слиш¬ 
комъ короткій, тиіиз с., кургузый (1*): 
«Гийаеиз, обрѣзанецъ (•)*). — пер. непол¬ 
ный, скудный, гез (і*). 

ейгйііз, е, принадлежащій къ колес¬ 
ницѣ, колесничный, ециі, четверка ко¬ 
ней для игръ въ циркѣ, пріобрѣтаемая 
на казенныя деньги. — въ част., зеііа 
с. курульное кресло, т.-ѳ. кресло, выло¬ 
женное слоновой костью, консула, пре¬ 
тора и курульнаго эдила.—то же самое 
(поэт.) еЬиг с. — тк. аейіііз сиг., ку¬ 
рульный эдилъ (см. аесііііз): сиг. аесіі- 
Іііаз, достоинство, должность кур. эдила, 

спгѵатёп, тіпіз, п. кривизна, изгибъ, 
спгѵаіпга, ае, і\ изгибъ, круглота, 

гоіае, ободъ (т). 
сигѵо, аѵі, аіиш, аге, искривлять, 

гнуть, сгибать; пер., сломать упорство, 
СКЛОНИТЬ (І*). 

енгѵпз, а, пт, кривой, изогнутый, 
согнутый въ дугу, іаіх (•)*): зраііит: 
аециог, выпуклая поверхность моря (•)*): 
агаіог, сгорбившійся (*)*): зепесіа, со¬ 
гбенная (і*).— пеиіг. зиЬзі., пер., сигѵо 
<іідпозсегѳ гесіит, отличить хорошее 
отъ дурного (у насъ: отличить бѣлое 
отъ чернаго *(•). 

сизріз, Шз, I. острый конецъ, кончикъ, 
остріе.— теіоп., а) копье. — Ь) жало 
скорпіона (і*).—с) трезубецъ Нептуна (1*). 

сизШХа, ае, І. стереженіе, I) вооб., 
охраненіе, наблюденіе, присмотръ,иногда 
тк. мѣры охраненія, I) соб.: а) вооб.: 
аЬзоІ., или съ §еп. зиЪ]. (напр сапит) 
или съ §еп. оіу. (напр. агсіз, согрогіз).— 
Ъ) стояніе на часахъ караульщика, 
карауленіе, караулъ, аЬзоІ. или съ §еп. 

зиѣ^ (напр. сіаззіит) или съ §еп. оЪ). 
(напр. игЬіз, согрогіз).—2) теіоп., кара¬ 
улъ, а) караулъ, стража, караульный 
постъ (тк. таможня), конвои, гарни¬ 
зонъ, въ 8ш§. собирательно (только у 

поэт, объ одномъ лицѣ), об. въ ріиг., 
ропеге сизіойіаз сігса рогіаз. — Ъ) мѣ¬ 
сто караула, караульный или стороже¬ 
вой постъ. — И) въ част., сохраненіе 
чего н., содержаніе подъ стражею, 
арестъ, заключеніе, тк. сопсг.=тюрьма, 
ІіЬега, домашній арестъ: риЫіса, госу¬ 
дарственная тюрьма. 

спзібсііо, Іѵі или Хі, ііиш, Іге, сте¬ 
речь, охранять, имѣть падзоръ, обере¬ 
гать, I) вооб.: аіцт: заіиіет аіф. — 
b) въ качествѣ стража, караульщика, 
сторожить, караулить, оберегать, рота 
(о змѣѣ *)*): іетріит аЬ (отъ) Наппі- 
Ьаіе — II) въ част.: а) въ качествѣ 
вывѣдывателя наблюдать, слѣдить за 
кѣмъ, чѣмъ, не спускать съ глазъ, «) 
липо, аіцт с., (іопес еіс.: а^т с., пе 
циісі аиіегаі. — ($) неодуш.: ііег еогит 
(Іе^аіогит): сазіга, пе циіз еІаЬі роз- 
зеі.—Ь) хранить = сохранять, сберегать, 
а) вещ. объекты: огаііопет. —р) аб¬ 
стракт. объекты: аіцсі тетогіа = по¬ 

мнить. — с) держать подъ стражею, 
подъ карауломъ, въ заключеніи, аідт. 

сизіоз, бііз, с. стражъ, I) вооб., 
охранитель, наблюдатель, надзиратель, 
надсмотрщикъ, сберегатель гс, а) вооб., 
іапі: §агае или ресипіае ге^іае, казна¬ 
чей.— о божествахъ, покровитель, геній- 
хранитель, сизіоз игЬіз, Міпегѵа. — о 
пастухѣ, оѵіит (І). — о собакѣ, сизіоз 
Тагіагеиз. — Ь) надзиратель, менторъ 
молодого человѣка, сизіойіз е^ёге (І).— 
c) стражъ, провожатый женщины. — 
<1) надсмотрщикъ при передачѣ табли¬ 
чекъ съ голосами, сизіоз іаЬеІІагит. — 
е) военный стражъ, караульщикъ, а) 
сизіоз согрогіз, въ связи одно сизіоз, 
тѣлохранитель. — 0) об. ріиг. карауль¬ 
ный постъ, стража, конвой, тк. гарни¬ 
зонъ, сизіоаез (ііѵісіеге регйотоз еогит.— 
II) въ част., надсмотрщикъ, наблюдатель 
(за кѣмъ), сизіойет или сизіогіез аіеі 
арропеге.—отс , караульный надъ аре¬ 
стованными, ріиг. стража, караулъ, 
ргаеіесіиз сизіойит, смотритель тюрь¬ 
мы: зщрііагі а сизіосііЬиз. 

сйііз, із, і. мягкая кожа людей и 
животныхъ; отс. сиіет сигаге, нѣжить 
себя, ни въ чемъ себѣ не отказывать. 

сувіііиз, і, т. кіаѳъ, кубокъ, особ, 
какъ 1) черпало съ ручкой для налива¬ 
нія вина изъ чаши (сгаіег) въ бокалы 
(росиіа). — И) мѣра жидкостей и сыпу¬ 
чихъ веществъ = г/« зехіагіі. 

суЪаенз, а, нт, похожій на бочку, 
пузатый, суЬаеа паѵіз и одно суЬаеа, 
транспортное судпо. 
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сусіісиз, а, ит, кругообразный, кру- 
говой, отс. пер., сусіісиз зсгіріог, эпп- 
ческій поэтъ, принадлежавшій къ циклу 
поэтовъ, вращавшихся въ кругу преда¬ 
ній отъ начала міра вплоть до Одис- 

-сеева сына Телегона (|). 
суспёііз (сурщёпз), а, нт, лебединый, 
су спи з (су^пиз), і, т. лебедь, птица 

посвященная Аполлону; отс. шеіоп. = 
поэтъ, Бігсаеиз (о Пиндарѣ |). 

суііпйгиз, і, ш. а) цилиндръ (геометр. 
Фигура). — Ь) катокъ для уравниванія 
почвы. 

сутЬа (ситЪа), ае, ?. лодка, чел¬ 
нокъ. 

сутЪаІит, і, п., кимвалъ, музыкаль* 
ныи инструментъ, похожій на тазъ (об. 
въ ріиг., такъ какъ ударяли однимъ 
кимваломъ о другой). 

сутЫшп, Іі, п небольшой ладьеобраз¬ 
ный сосудъ для питья, чашечка, 

сутіпит, см ситшит. 
сурагіззиз, і Г. см. сиргеззиз. 
суіізиз, і, с. и суИзит, і, п. родъ 

клевера, б. м., люцерна древовидная. 

в. 
1. Б, й, четвертая буква латинскаго 

алфавита, какъ сокр об. = предънмя 
Бесітиз. — тк. а. й. = апіе йіет. 

2. Б какъ численный знакъ (образо¬ 
вавшійся изъ 10) = 500. 

йаейаіиз, а, ит, искусный, I) асііѵ. = 
искусный, Сігсе (•}•).—И) разз. = искус¬ 
но сдѣланный, мастерски сработанный, 
іесіа (•(*). 

йата (йатта), ае, ?. коза, то = ди¬ 
кая коза, серна, то лань. 

йатіиг^из, см. йетіиг^из. 
йатта, см. йата. 
йатпаііо, бпіз, Г. осужденіе, приго¬ 

воръ (прот. аЬзоІиііо, ІіЬегаІіо, тк. въ 
ріиг.), аЬзоІ. или съ §еп. оЪ]., 8ех. 
Козсіі. — или съ §еп. проступка, атЬі- 
іиз.—или съ §еп. наказанія, іапіае ре- 
сипіае, присужденіе къ уплатѣ столь 
большой суммы. 

йатпаіогіиз. а, ит, осудительный, 
обвинительный. 

йатпаіиз, а, ит, РАЙ), осужденный, 
^иі8 іе йатпаііог? кто болѣе рѣши¬ 
тельно осужденъ, чѣмъ ты? 

йатпо, аѵі, аіит, аге, осуждать, I) 
о судьѣ, 1) соб., осуждать, объявлять 
виновнымъ, присуждать, приговаривать, 
акрп: йатпагі іпіег зісагіоз (за убій¬ 
ство): йатпагі ео потіпе (подъ этимъ 
предлогомъ = за это): йатпагі рагіет 
іп (по отношенію къ гс) ипаш (•(*): йат¬ 
пагі, ^иой (въ томъ, что) еіс.: ехізіі- 
таііопе йатпаіиз, общественнымъ мнѣ¬ 
ніемъ осужденный. — часто съ аЫ. 
обвиненія, йатпагі сгітіпе ргойШопіз.— 
съ аЫ. суда, закона, на основаніи ко¬ 
тораго осуждаютъ, йатпагі зиа 1е§ѳ 
или 1е§е гереіипйагит: йатпагі роріДі 
^ийісіо: съ аЫ. или деп. наказанія или 
пени, аЦт саріѣе или саріііз, прису¬ 
ждать къ смертной казни (къ лишенію 
тражданскихъ правъ, изгнанію, заточе¬ 

нію, смерти): ак}ш 1оп§і ІаЬогіз (|): 
йатпагі йесет тіІіЬиз аегіз аЬ аЦо 
(по чьему-л. требованію). — 2) пер.: а) 
кого-н. присуждать къ чему: а) къ 
исполненію чего-н. какъ бы въ нака¬ 
заніе, ««) о божествѣ, й. аЦт ѵоіі, 
присудить кого (исполненіемъ высказан¬ 
наго имъ желанія) къ выполненію обѣ¬ 
та = исполнить чью-л. просьбу, об. въ 
разз. = достигнуть желаемаго, получить 
желаемое. — рр) о завѣщателѣ, фор¬ 
мально обязывать наслѣдника, съ іп?. 
(1*). — р) къ перенесенію чего въ нака¬ 
заніе, съ аЫ., ^ийісіз аеіегпа Іитіпа 
посіе, обречь судью на вѣчный мракъ 
(!). — Ь) обвинять кого въ чемъ-н., за 
что, съ §еп.,а1цт зиттае зІиІІШае. — 
с) осуждать что-н. = какъ заслуживаю¬ 
щее осужденія, негодное отвергать, 
признавать негоднымъ, не одобрять^ 
отс. тк. оставлять что-н. (прот. рго- 
Ьаге), акрп: ййет аіф, не вѣрить 
кому. — й) кому или чему какъ бы на 
уничтоженіе присуждать, обрекать, са- 
риі Огсо (*}•): ^иет йатпеі (зс. Іеіо) 
ІаЬог, кого военный трудъ (война) пре¬ 
далъ бы смерти (І). — II) объ обвини¬ 
телѣ, требовать осужденія, добиваться 
осужденія, обвинять, аіцт. 
йатпбзё, айѵ. съ нанесеніемъ убытка, 

убыточно, й. ЬіЬеге, убыточно для хо¬ 
зяина, т.-е. много пигь (!). 
йатпозиз, а, ит, убыточный, вред 

ный, а) о лицахъ: Уепиз (1). — Ь) в 
неодуш., тк. аіеі. 
йатпит, і, п. убытокъ, потеря, 

ущербъ, уронъ, и въ этомъ смыслѣ, 
вредъ (прот. Іисгит), 1) вооб.: 1) соб., 
йатпа аіеаіогіа.—съ §еп. зиіу. или рго- 
пот. розз., йатпит саріѣіз (на головѣ) = 
потеря одного рога на головѣ (•(•): йат¬ 
пит пайігае, природный недостатокъ: 
йатпа саеіезііа, небесныя потери, т.-е. 
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ущербъ луны (і*).—съ деп. оіу., батпо 
биагшп соЪогііит: батпит ассіреге, 
понести убытокъ, пострадать (■(•): баге 
(причинить) батпит: аісі батпо еззе, 
быть во вредъ, вредить (прот. аісі 1и- 
сгозит еззе)* батпит Гасеге, понести 
убытокъ, пострадать: ЬаЬеге (считать) 
акрі іп батпо: батпит раіі, терпѣливо 
переносить потерю.—2) теіоп.: а) ріиг. 
батпа, потери (скотъ, дѣти •(*). — Ь) 
ело, причиняющее убытокъ (лишеніе), 
зресісзшп батпит (•)*). — II) въ част.: 
1) потеря въ людяхъ, особ, на воинѣ, 
уронъ, пораженіе, батпа Нотапо ас- 
серіа Ъеііо. — 2) магистратомъ налагае¬ 
мый денежный штрафъ, пеня. 
барз, баріз, I. въ зіп^. и ріиг. =яства, 

a) торжественный обѣдъ по какому-н. 
религіозному поводу. — Ъ) (поэт.) вооб. 
яства, дорогія кушанія, пышный обѣдъ, 
пиръ. 
баііо, бпіз, і. I) даваніе.— II) право 

давать. 
баібг, бгіз, т. датель, податель (•(*). 
бё, ргаер. с. аЫ = съ, I) въ про¬ 

странствѣ: 1) съ, бе пшго зе бе^ісеге.— 
отс. при глаголахъ: получать, брать гс, 
какъ сареге, зшпеге, реіеге іс = отъ.— 
тк. тегсагі бе акр: аибіге бе а^о.— 
2) для озпаченія точки, отъ которой 
что-н. какъ бы выдѣляется, но не отдѣ¬ 
ляется, поѵа бе дгаѵібо раітііе §етта 
іитеі (і*).—для означенія направленія, 
стороны, съ которой что-л. случается, 
съ, изъ, піЬіІ бе іпзібііз адеге: бе та- 
піЬиз ейидеге. — II) пер : А) во вре¬ 
мени, 1) для означенія того, что что-н. 
получаетъ начало въ теченіе извѣстнаго 
времени (ночи, дня, ночной стражи и 
т. п.): еще въ продолженіе, въ, бѳ 
посіе, ночью: тиііа бе посіе, въ глу¬ 
бокую ночь: бе біе, днемъ (= еще 
днемъ, тк. уже днемъ): тебіа бе Іисѳ и 
бе тебіо, среди дня, днемъ (•(*): бе іег- 
ііа уі^іііа. — 2) для означенія непосред¬ 
ственнаго слѣдованія во времени, не¬ 
посредственно послѣ, зіаііт бе аисііопе 
ѵепіге: біет бе біе (со дня на день) 
бійегге. — В) въ другихъ отношеніяхъ, 
1) для означенія происхожденія, а) (какъ 
апд) для означенія мѣс^а обыкновен¬ 
наго пребыванія, изъ котораго кто или 
что-н. является, съ, гаЬиІа бѳ |Ьго.— 
b) для означенія этимол. происхожде¬ 
нія, по, біеегѳ аЦт бе аіф потіпе 
(*)•).—2) для означенія цѣлаго или коли¬ 
чества, изъ которыхъ взята пли является 
часть или отдѣльная единица, изъ, изъ 

«среды, бе рагіе шеа іегипсіит пес аііі- 

&іі пес іасіигиз езі яиізяиат. — Такъ- 
въ част., а) для означенія рода, класса* 
общества, школы, къ которой принадле¬ 
житъ индивидуумъ, Ьото бѳ рІеЬе, чело¬ 
вѣкъ изъ мѣщанъ или человѣкъ изъ 
простого народа. — Ь) часто для описа¬ 
нія §еп. рагі., ^иетѵІ8 бе ііз. — при 
пит., пето бе поЬіз ипиз ехееііаі. — 
при зирегіаііѵ., бѳ ігіЬиз еі бесет йт- 
біз ігез поЬіІіззітоз йтбоз роззібеге.— 
3) для означенія матеріала, изъ кото¬ 
раго что-л. приготовляется, изъ, бе 
еобет оіео еі орега ехагагѳ аЦб. — 
отс. а) для означенія предмета, изъ 
котораго образуется другой, изъ, іп 
бейт бе Ьоѵе ѵегіі (•(*).— Ь) для обозна¬ 
ченія того, изъ чего покрываются рас¬ 
ходы на что-н., бе ргаеба тапиЬііз- 
зроіііздиѳ Ьопогет ЬаЬеіоіе.—особ, для 
обозначенія имущества, часть котораго 
употребляется для покрытія расходовъ, 
бѳ тео, бе іио, бе аііепо, изъ моихъ, 
твоихъ гс средствъ: бе риЫісо, изъ 
казны.— с) для означенія части тѣла гс, 
которою даютъ удовлетвореніе, бе іег§о, 
бе ѵізсегіЬиз заіізіасеге. — 4) для озна¬ 
ченія побудительной причины или осно¬ 
ванія, по, по причинѣ, диа бе саиза, 
^иа бе ге, поэтому: ^иоб егаі бе те 
іеіісііег Иіа таіег, благодаря мнѣ (*(•).— 
5) для означенія сообразности, по кото¬ 
рой, какъ по извѣстной нормѣ, что-н. 
происходитъ, по, согласно съ, ѵіх бе 
шеа зепіепііа сопсеззит езі. — 6) для 
означенія отношенія, относительно, ка¬ 
сательно, о, гесіе поп сгебіз бе пшпего 
тііііит. — 7) при прилаг., для образо¬ 
ванія нарѣчныхъ выраженій, бе ітрго- 
уізо, непредвиденно, неожиданно: бе- 
іпіе^го, снова, 
бёа, ае, I. богиня. 
бёаІЪо, аѵі, аіпт, аге, выбѣливать. 
* бёагшо, аѵі, аіиш, аге, обезоружи¬ 

вать. 
бёЪассЬог, аіпз зпт, агі, неистовство¬ 

вать, свирѣпствовать. 
бёЪеІІаібг, огіз, т. побѣдитель (•(•). 
бёЪеІІо, аѵі, аіат, аге, I) іпіг. окан¬ 

чивать войну, сит а^о —- П) іг.: а)- 
рѣшить, окончить, гіхат (•(*). — Ь) со¬ 
вершенно побѣдить, аЦт. 

бёЪёо, Ъйі, Ыіит, ёге, быть долж¬ 
нымъ, I) соб. (прот. геббеге, зоіѵеге, 
біззоіѵеге, регзоіѵеге): а) аісіресипіат.— 
/9) одно аісі: іііі, диіЬиз беЬео, мот 
кредиторы.— у) аЬзо1.,іі диі беЬепі, долж¬ 

ники: ресипіа (ігитепіит) беЬеіиг а1сіѵ 
деньги (хлѣбъ) слѣдуетъ заплатить (до¬ 
ставить) кому. — Рагііс. зиЬзі., аса) бе- 
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Ъепіез, іит, т. должники. — рр) бе- 
Ьіі'ит, 1. п. долгъ. — II) пер.: А) оста- 
ватьсядолжнымъ=несправедливо удер¬ 
живать что-н., въ связи: поп роззѳ аіеі 
аЦб (ІеЬеге, немочь оставаться должнымъ 
кому (не мочь нѳ предоставить кому 
чего).—В) быть обязану къ чему или 
сдѣлать что-н., 1) по обязанности или 
нравственно быть обязану къ чему вооб., 
а) асііѵ.: «) съ асе.: беѣео ііѣі Ьос 
тшшз, я долженъ оказать тебѣ эту 
услугу: паѵіз, диае ііѣі сгебіішп сіеЪез 
Ѵегдіііит, на которомъ лежитъ отвѣт¬ 
ственность за ввѣреннаго тебѣ В. (*(•).—р) 
съ іпГ., по требованію долга быть обяза¬ 
ну что-н. сдѣлать, претерпѣть что-н. дол¬ 
женствовать,быть должнымъ, орріба 
ехри^пагі поп беЪиегіпі.—Ъ)разз.:диапіа 
Ьіз (бііз) дгаііа беЪеаіиг, слѣдуетъ. — 
Рагііс. беЪііиз, а, иш, должный, заслу¬ 
женный, слѣдующій, Іасгігаае, Іаибез: 
роепае. — 2) по опредѣленію судьбы (Га- 
Іит) ,по законамъ природы (паіига) быть 
обязану, предназначену къ чему, а) 
асііѵ.: игЪет (основать городъ і*): іи пізі 
ѵепііз беѣезІибіЪгіит, саѵе, если ты не 
долженъ (какъ бы по опредѣленію судь¬ 
бы )=не намѣренъ стать игралищемъ вѣ¬ 
тровъ (-]*).—/9)разз. ,оытьназначену,об- 
речену, Гаііз беЪііиз Агипз, обреченный 
на смерть (і*). — ср. (ЗеЬііиз безііпа- 
іизяиѳ шогіі, обреченный на вѣрную 
смерть: Рег^ата беѣііа, обреченный на 
гибель (•(•): ЗеЬііиз (беѣііа) сощих, ро¬ 
комъ предназначенный, суженый (*(•): о 
Гогішіаіа тогз, диае паіигае (ІоЬііарго 
раігіа езі роііззітиш геббііа, во испол¬ 
неніе требованій естественныхъ зако¬ 
новъ. — Рагііс. зиѣзі., тогЬо паіигае 
(ІеЪііиш геббегѳ, отдать долгъ природѣ, 
т.-е. умереть отъ болѣзни.—С) быть обя¬ 
зану кому чѣмъ, ѵііаш (*(•): зс, своимъ 
существованіемъ (*(*): ііЬі со слѣд. диоб 
(за то, что). — тк. одно <ІеЪ. аісі или (іеЪ. 
аідз саиза, быть обязану кому, чувство¬ 
вать привязанность къ кому. 
бёЪШз, е, увѣчный, слабый, немощ¬ 

ный, дряхлый (соб. и пер.). 
бёЪІШаз, аііз, Г. увѣчье, слабость, 

изгеможеніе, безсиліе. 
ДёМШ&ІІо, опіз, і* изувѣченіе, осла¬ 

бленіе, разслабленіе, пер.,<ісЬіШаііо аі- 
дие аЬдесііо апіші, малодушіе и уныніе. 
бсЪШіо, аѵі, аіиш, аге, изувѣчи¬ 

вать, ослаблять, обезсиливать, I) соб.: 
аЦш: шетЬга аіф ІарісііЬиз. — поэт., 
таге ТуггЬепит, разбивать волны Т. 
м. (1*). — II) пер., ослаблять, обезсили¬ 
вать, лишать твердости, орез Ьасебае- 

топіогит: въ разз. особ. = терять 
нравственную устойчивость (энергію), 
совершенно теряться. 
бёЬШо, опіз, і. состояпіе въ долгу, 

долгъ, дгаііае. 
бёЫІбг, бгіз, т. должникъ (прот. сге- 

(іііог); пер., обязанный чѣмъ, апішае, 
ѵііаѳ (1*). 

бёсапіо, аѵі,' аішп, йге, спѣть, Г) 
іг. = пропѣть, еіедоз (*(*). — презр,, по¬ 
вторять одно и то же, давно извѣстное, 
ргаесеріа.—П) іпіг., спѣть = перестать 
пѣть, зеб ]ат бесапіаѵегапі іогіаззе, 
но уже тогда, пожалуй, перестали ныть. 
бёсёбо, сеззі, сеззиш, ёге, отступать= 

уходить, удаляться (прот. ассебегѳ, при¬ 
ближаться, тапеге, оставаться), аѣзоі. 
или на вопросъ откуда?, съ абѵ., съ бе, 
ех с. аЫ. иди съ аЫ., на вопросъ куда? 
съ ргаер. с. асе. или съ однимъ асе., 
I) соб.: I) вооб.: а) вооб.: еха^гіз: бесе- 
беге бе'ѵіа, сбиться съ дороги (соб. и 
пер.): бесебеге ѵіа, сойти съ дороги: 
зио сигзи, сбиться съ прямой дороги (о 
корабляхъ). — бесебеге аісі бе ѵіа или 
іп ѵіа, тк. одно бес. аісі, уступать, дать 
кому дорогу, посторониться (изъ уваже¬ 
нія или отвращенія). — Ь) воен. і. і., 
съ извѣстнаго мѣста, позиціи удаляться, 
отступать, оставлять мѣсто, страну, 
бѳ ѵаііо: ех Ііаііа: ридпа. — с) госуд. 
і. і., а) о магистратахъ изъ провинціи 
выбывать, уѣзжать, оставлять, бе или 
ех (е) ргоѵіпсіа и одно ргоѵіпсіа: бѳ 
Зісіііа. — р) о государств^ дѣятеляхъ, 
удаляться отъ общественной жизни, бес. 
бе іого.—2) прегн., а) объ умирающихъ 
стпходить = умирать, бесебеге бе ѵііа, 
об. одно бесебеге, напр. іп іапіа раи- 
регіаіе бесеззіі, иі еіс.: тогѣо (отъ бо¬ 
лѣзни = естественной смертью) бесез¬ 
зіі.—Ь) о неодуш., именно о водѣ, отли¬ 
вать, убывать, аезіиз бесебіі.—о солнцѣ, 
лунѣ, звѣздахъ, заходить, исчезать. — 
о болѣзняхъ, боли 2с, проходить, умень¬ 
шаться (прот. іпсіреге, ассебегѳ, гѳ- 
ѵегіі). — о запахѣ, выдыхаться (|). — 
П)пер. ,1) вооб., а) отказываясь отъ чѳго-н. 
уступать, а) отъ владѣнія, права к от¬ 
казываться, постуішться чѣмъ, бе роз- 
зеззіопе, бе ^иге зио. — р) отъ мнѣнія, 
рѣшенія отказываться, бе зепіепііа: іп- 
зіііиіозио.—у) отъ обязанностей гс укло- 
нятьсяг бе оШсіо и одно оМсіо: йбе.— 
Ь) предоставляя кому преимущество усту¬ 
пать, аісі (I).—2) прегн.: а) убавляться 
(прот. ассебегѳ аісі геі или аб аЦб), 
диапіит ѵігіит АпііосЬо (баі.) бесеззіі, 
іб еіс.—Ъ) прекращаться, а) объ обсто- 
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ятельствахъ, проходить, исчезать, іпѵі- 
йіа йесейіі: сига йесейіі аісі или (1е 
аіяо.—р) о матеріалѣ для чего-н., вы¬ 
ходить, исчерпываться, ^иав5ііош Саш- 
рапае таіегіа йесеззіі. 

йёсёт, десять (тк. теіоп., для озна¬ 
ченія неопредѣленнаго круглаго числа).— 
йесет ргіті, см. ниже. 
БёсетЬёг, ѣгіз, Ьге, къ десяти при¬ 

надлежащій (декабрь былъ десятый мѣ¬ 
сяцъ года), а) тепзіз БесетЪег и одно 
БесетЪег, декабрь (поэт. тк. для озна¬ 
ченія года, Ьіс іегііиз БесетЬег, ех ^ио 
еіс). — Ь) декабрскій, каіепбае, попае, 
ійиз: отс. НЪегіаз Б., декабрская сво¬ 
бода (= свобода рабовъ во время сатур¬ 
налій *)*). 

йёсетрёйа, ее, Г. межевая мѣра въ де¬ 
сять футовъ (у насъ: межевая сажень). 

* йёсетрёйаібг, бгіз, т. землемѣръ. 
* йёсетріех, ріісіз, десятикратный, 

питегиз, въ десять разъ большее. 
Йёсёт ргіті, бгшп, т. десять пер¬ 

выхъ, т.-е. десять сенаторовъ (декуріо- 
новъ) десяти декурій въ муниципіяхъ и 
колоніяхъ. 
йёсетѵіг, і, т., об. ріиг. сіесет ѵТгі 

или бесетѵігі, бгит, т. (об. Хѵіг, Хѵігі) 
коллегія сановниковъ изъ десяти, децем¬ 
виры, I) йесет ѵігі Іе^іЬиз зсгіЪепйіз, 
правительственная комиссія десяти, съ 
неограниченною властью, избиравшаяся 
по упраздненіи всѣхъ магистратовъ на 
одинъ годъ (съ 303 г. отъ о. Р.); она 
должна была редактировать освященные 
обычаями законы съ цѣлью приведенія 
въ порядокъ частнаго и государственнаго 
права; ей принадлежитъ составленіе 12 
таблицъ законовъ. — II) йесет ѵігі зас- 
гогшп или засгіз іасіипйіз, жреческая 
коллегія, для храненія и истолкованія 
сивиллиныхъ книгъ. — III) йесет ѵігі 
зіІіііЬиз (= ІіііЪиз) .іийісапйіз, судейская 
коллегія, установленная (около 465 г. отъ 
о. Р.) особ, для рѣшенія дѣлъ о свободѣ 
и правѣ гражданства. — IV) йесет ѵігі 
а^гіз теііепйіз йіѵійепй^ие (или въ еди¬ 
ничномъ случаѣ а^го теііепйо йіѵійеп- 
йодие) комиссія десяти, временно уста¬ 
новленная для измѣренія и раздѣла между 
колонистами казепныхъ земель. 

йёсёт ѵігаііз, е, къ децемвирамъ отно¬ 
сящійся, децемвирскій, соііе^іит: 1е- 
дез, законы десяти таблицъ. 

йёсеіпѵігаійз, из, ш. децемвирство, 
достоинство децемвира* 

йёсепз, епііз, РАй^. I) приличный, 
пристойный. — II) статный, красивый, 

йёсепіёг, айѵ. прилично, пристойно. 

йёсёо, сйі, ёге, быть къ лицу, итти» 
I) соб.: а^т йесепі іо^ае. — II) пер., 
съ асе. (рѣдко съ йаі.) лица, приличе¬ 
ствовать, быть приличнымъ, пристой¬ 
нымъ, огаіогет ігазсі тіпітс йеееі. 

йёсегпо, сгёѵі, сгёіит, ёге, рѣшать,. 
I) что-н. спорное, сомнительпое, 1)дру- 
желюбио рѣшать, рѣшая постановлять, 
а) вооб.: гет йиЬіат; съ допол. предл.; 
съ асе. с. іпГ. = рѣшить, признать, 
прійти къ заключенію, высказаться въ 
пользу чего-н. — Ь) въ част.: а) судеб. 
1. 1., миролюбиво рѣшать, зі саейез 
іасіа, зі йѳ Ьегейііаіе, йѳ йпіЬиз соп- 
ігоѵегзіа езі, іійет (йгиійез) йесегтші: 
йесетеге ѵіпйісіаз зесипйит зегѵііиіет, 
рѣшить искъ въ пользу рабства=признать 
право истца на владѣніе рабынею. — р) 
госуд. I. і., рѣшать, о сенатѣ, народѣ 
2с, аа) вооб.: ^иі огйо йесгеѵіі іпѵііиз, 
былъ вынужденъ постановить рѣшеніе: 
йе зшшпа заіиіе ѵезіга рориіцие Ко- 
тапі йесегпііе йііідепіег. — съ допол. 
предл.; съ іпГ. или съ асе. с. іпі. — 
РР) прегн., мнѣніемъ положитъ = по¬ 
становить, опредѣлить, назначить, и объ 
одномъ лицѣ = высказываться въ пользу 
чего, ресипіаз ай Іийоз: йіет соі^иіо 
(для переговоровъ): іитиііит, объявлять 
тревогу (= что государство находится 
на военномъ положеніи): зепаіиз Котае 
йесгеѵіі, иі еіс: съ йаі. (кому?)=кому-н. 
что-н. назначать, опредѣлять, аісі ргас- 
тіит: аісі ргоѵіпсіат. — 2) борьбой 
рѣшать, до окончательнаго рѣшенія сра¬ 
жаться, бороться, а) оружіемъ гс, гет, 
ргоеііит: йе заіиіе гсі риЫісае: 
агтіз: согпіЬиз іпіег зе (о животныхъ •(•): 
сит а^о арий Райит. — Ь) словами, 
особ, какъ судеб, і. і., йе ѵііа, йе са- 
рііе. — И) дать опредѣленное направле¬ 
ніе своей волѣ — рѣшать, рѣшаться, 
съ іпГ., іЪійет тапеге йесгеѵіі. 

йёсегро, ссгрзі, сегріит, ёге, срывать, 
снимать, I) соб.: ротшп агЬоге (*(*). — 
И) пер.: А) вооб.: брать, взять, піЬіі 
зіЬі ех ізіа Іаийе. — В) прегн.: извлекать 
пользу, получать, ігисіиз ех ге (і*) 

* Йёсегіаііо, бпіз, Г. рѣшительная 
борьба, съ §еп. (за что). 

ёёсегіо, аѵі, аіига,аге, рѣшать споръ, 
бороться или сражаться до конца, I) ору¬ 
жіемъ, ргоеііо, агтіз.—И) словами, іпіег 
зе: сит аіцо, тк. аісі (і*). 
ёёссззіо, бпіз, Г. уходъ, I) вооб.: от¬ 

бытіе, удаленіе человѣка (прот. айѵеп- 
іиз, тапзіо). — II) въ част.: 1) отъѣздъ 
магистрата изъ провинціи. — 2) прегн., 
убавленіе, уменьшеніе (прот. ассеззіо)*. 
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бёсевзбг, бгіз, т. удаляющійся, отс.«=» 
предшественникъ, предмѣстникъ. 
бёсеззйз, йз, т. уходъ, I) вооб., уходъ, 

отбытіе, удаленіе. — И) въ част.: А) 
отъѣздъ магистрата изъ провинціи, розі 
М. Вгиіі бесеззшп. — В) прегн., 1) от- 
ходъ = смерть, атісогит. — 2) отливъ 

водъ, аезіиз. 
бёсеі, см. бесео. 
1. бёсібо, сібі, сізпт, ёге, отрубать, 

отсѣкать, I) соб.: пазит аигезяие: реп- 
паз, подрѣзать (*)*). — II) пер., покончить, 
порѣшить дѣло, а) обязательное, пе- 
доііа (*(-).— Ь) сомнительное, гет: яиіб- 
^иат сит а^о. — аЬзоІ. = покончить 
дѣло, порѣшить дѣло, <1ѳ аЦа гѳ: сит 
а^о: рго зе: сит Еіаѵіо бе ІіЪегіаіе. 

2. бёсібо, сібі, ёге, ниспадать, спа¬ 
дать, падать, I) соб.: а) о неодуш., зі 
бесібіі ітЬег, идетъ (•}*): сеізае дгаѵіѳге 
сази бесібипі іиггез, обрушаются (*(-).— Ь) 
объ одуш., а) вооб. аЬзоІ. или е^ио: ех еяио 
іп іеггаш.— р) (поэт.) прегн.* сойти въ 
могилу = умереть. — И) пер.: а) а зре 
зосіеіаііз, поіерять надежду на к. — Ь) 
впасть во что, іп ігаибеш. — и особ, 
пасть, провалиться, потерпѣть неудачу, 
регйсііа атісогит бесібі. 

бёсіепз и бёсіёз, абѵ. десять разъ, бе- 
сіез сепіит тіііа; отс. Н8 бесіез сеп- 
іепа тіііа, 100,000 сестерціевъ; вмѣсто 
этого одно сіесіез сепіепа (*(• тк. для оз¬ 
наченія очень большой суммы); и об. 
одно (іесіез; и сіесіез бесешѵігі, поэт.= 
сепіитѵігі (|). 

бёсіта, см. бесітиз* 
(іёсіпіапиз и об. бёсйтаппз, а, пт, 

къ десятой части принадлежащій, А) 
какъ госуд. і. і., къ десятинѣ, къ деся¬ 
тинной пошлинѣ относящійся,а^ег, поле, 
съ котораго вносится десятина: ігитеп- 
іит, хлѣбъ, вносимый въ видѣ десятин¬ 
ной пошлины.—зиЬзі., бесшпапиз, і, т. 
арендаторъ, платящій десятину. — тк. 
тиііег беситапа и одно беситапа, арен¬ 
даторша (жена или наложница аренда¬ 
тора).—В) воен. і. і.: къ десятому ле¬ 
гіону, къ десятой когортѣ принадлежа¬ 
щій, рогіа беситапа, главныя (заднія) 
ворота римскаго лагеря (у нихъ стояли 
десятые когорты легіоновъ), насупротивъ 
рогіа ргаеіогіа. 
бёсішпз, (бёсйтпиз), а, ит, десятый, 

I) соб.: рагз: а^ег ейісіі сит бесито, 
хлѣбъ на полѣ родится самъ-десятъ.— 
бесітит, асіѵ. = въ десятый разъ. — 
зиЬзі., (іесіта или об. (іесита, ае, Г. 
(зс. рагз) десятая часть, десятина, а) 
даръ государственнаго лида народу, по¬ 

дарокъ. — Ь) десятина, какъ податьг 
(Іесита Ъогбеі: Ьіпае беситаѳ. — II) те- 
іоп.= очень большой,огромный,шніа (•)*). 
бёсіріо, сёрі, серіит, ёге, поймать; 

пер.=обмапуть, провести кого, I) вооб.: 
аЦт (о лицахъ и неодуш. субъект.): 
осиіоз Ьас ае^ібе (объ Амурѣ ■{*): бесірі 
ѵіа, сбиться съ дороги: бесеріиз рег 
соііодиіит.—II) въ част.: а) ускользать 
отъ кого (отъ чьего вниманія, взоровъ 
2с), остаться незамѣченнымъ, аЬ іег^о 
еі зирег сариі бесерегѳ іпзібіаѳ: бес. 
атаіогет (о недостаткахъ *(-).— Ь) (поэт.) 
труды, время незамѣтно проводить, не 
замѣчать, біет: ІаЪогит бесірі, забы¬ 
вать свои страданія (|). 

бёсізіо, опіз, і. рѣшепіе, сдѣлка. 
бёсіатаііо, бпіз, Г. I) громкій крикъ, 

шумъ.—II) рѣчь, произносимая но пра¬ 
виламъ искусства, декламація, то=лек- 
ція, то = упражненіе въ произношеніи, 
иногда = пустое упражненіе въ декла¬ 
маціи. 

бёсіатаібг, бгіз, т. декламаторъ, учи- 
тель краснорѣчія. 
бёсіатііо, аѵі, аіипо, аге, громко ска¬ 

зывать = громко декламировать, упраж¬ 
няться въ громкомъ произношеніи рѣчи, 
сит а^о ^иоіібіе. 

бёсіато, аѵі. аіига, аге, громко ска¬ 
зывать, I) вооб., громко н съ жаромъ 
говорить, кричать, особ, въ дурномъ 
смыслѣ = кричать на кого, а) вооб.: 
іепегае атісае, разражаться крикомъ на 
гс (і*).—Ь) объ ораторѣ, іп аЦт: рго 
аЦо сопіга аЦт. — II) въ част., гово¬ 
рить рѣчь для упражненія, упражняться 
въ произношеніи рѣчей, декламировать, 
аЬзоІ. (напр. аб йисіит, іп ѵіііа) или 
съ асе 

бёсіагаііо, бпіз, й показаніе, объяс¬ 
неніе, обнаруживаніе. 

бёсіаго, аѵі, аіит, аге, показывать, 
указывать, I) соб.: А) знакомъ іс: бисіз 
паѵет зиіз (своимъ).— В) словами объ¬ 
являть, а) кого-н. избраннымъ въ долж¬ 
ность (особ, въ консулы) объявлять, про¬ 
возглашать, аіят сопзиіет: бесіагаіиз 
гех (царемъ) Кита. — Ь) о предстоящемъ 
торжествѣ объявлять народу, пшпега.— 
II) пер., ясно показывать, обнаруживать, 
дѣлать очевиднымъ, а) вооб.: ѵоіаііѣиз 
аѵіит гез іиіигаѳ бесіагапіиг: зшптат 
Ьепеѵоіепііат, обнаруживать (о содер¬ 
жаніи письма). — съ допол. преді., диіб 
еі диаіѳ еіс. — съ иігит... песпе. — 
аЬзоІ., бесіагапі Шае іпіегтогіиае соп- 
ііопез. — Ь) слово, понятіе слова обо¬ 
значать, точно выражать, ѵосаЪиІа ібев 
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ііесіагапііа, синомимы. — с) ясно изло¬ 
жить, представить въ настоящеиъ свѣтѣ, 
видѣ, ітадіпет ѵііае а1с$з. 

йёсііпаііо, бпіз, И. отклоненіе, укло¬ 
неніе съ дороги, отс. тк. наклоненіе, 
косвенное направленіе, I) соб.: А) вооб., 
аіотогит.—В) въ част.: покатость зем¬ 
ной поверхности по направленію къ по¬ 
люсамъ, отс. поясъ, климатъ, саеіі. — 
II) пер.: нерасположеніе, отвращеніе, 
Іаѣогіз. 

(іёсііно, аѵі, аіит, аге, отклонять, 
отводить, поворачивать въ сторону, I) 
вооб.: 1) соб.: а) іг., ісіиз, отвести: 
йиісі Іишіпа зошпо, смыкать глаза для 
іс (і*). — Ъ) іпіг. = уклоняться, повора¬ 
чивать въ сторону, удаляться, раиіиіит: 
йе ѵіа (тк. карт.). —2) пер.: а) іг.: а 
ргорозііо зепіепііат.—ѣ) іпіг.: а) вооб.: 
<іе зіаіи зпо.— р) въ рѣчи уклоняться, 
удаляться, аіциапіит а ргорозііо. И) 
прегн.: уклоняясь, удаляясь отъ чего, 
избѣгать, игЪет, ітреіиш. — пер., аЦй 
(прот. регзе^иі), тіпаз Сіойіі. 

Йёсііѵіз, е, покатый, отлогій (прот. 
ассііѵіз), гіра (1*): Іосиз Іепііег й. — 
зиѣзі., сіесііѵіа, Тит, п. покатость, от¬ 
логія иѣста: рег йесііѵе, по покатому 
мѣсту: тк. рег йесііѵа (Ьеіегосі. вм. 
йесііѵіа |). 

* йёсііѵііаз, аііз, і. покатость, отло¬ 
гость, склонъ. 
Аёсбсо см. йесоцио. 
йёсосібг, бгіз, т. разорившійся йотъ, 

расточитель. 
йёсбібг, бгіз, потерявшій свой цвѣтъ, 

I) соб.: «Гпйиз, загорѣвшій отъ солнца 
(•(■): КЬепиз йе заприте, мутный отъ 
гс (і). — П) пер.: обезображенный, ис¬ 
каженный, гадкій (*(-). 
йёсбібго, аѵі, аіит, аге, лишать на¬ 

туральнаго цвѣта. 
йёсбцпо (йёсбсо), сохі, сосіиш, ёге, 

I) сварить, оіиз (|).—II) уварить, дать 
увариться, А) соб.: рагз диагіа аг^епіі 
Іесосіа егаі, улетучилась (при плавле¬ 
ніи). — В) пер., расточать свое имуще¬ 
ство = прогорѣть, об&нкрутиться. 

1. йёсбг, бгіз, т. I) приличіе, при¬ 
стойность, Ьопезіаііз.—П) красота, пре¬ 
лесть, особ, мужчины, представитель¬ 
ность (1*). 

* 2. йёсбг, бгіз, красивый. 
йёсбгё, айѵ. прилично, пристойно. 
йёсбго, аѵі, аіит, аге, I) украшать.— 

П) пер., прославлять, <і. аЦт нлн аЦй 
аЦа ге. 
йёсбгиз, а, пт, I) приличный, при¬ 

стойный, аѣзоі. или аіоі геі. — зиѣзі., 

(Іесогиш, і, п. приличіе, пристойность.— 
II) красивый, прелестный, блестящій, 
о лицахъ и неодуш.—тк. украшенный, 
аіда ге. 
йёсгсзсо, сгёѵі, сгёішп, ёге, въ ростѣ 

убавляться, по величинѣ, вышинѣ, объ¬ 
ему, количеству, числу уменьшаться, 
убывать (прот. сгезсеге, аи^егі), особ, 
о водахъ; объ аѣзіг. = исчезать, про¬ 
падать. 
йёсгёішп, і, п. рѣшеніе, постановле¬ 

ніе, опредѣленіе правительственнаго 
мѣста. 
йёсйгаа, см. йссіпшз. 
ёёсйтапиз, а, пт, см. ёесітаппз. 
Йёситѣо, сйѣйі, ёге, ложиться, особ., 

падать мертвымъ (о гладіаторѣ). 
йёсйто, йссйпшз, см. йесіто, (1е- 

сішиз. 
ёёсйгіа, ае, I. декурія, отдѣленіе 

первой, изъ десяти, классъ, ]ибісиш : 
зепаіогіа, классъ судей изъ сенаторскаго 
сословія. 

* ёёсйгШІо, бпіз, і. раздѣленіе па де- 
куріи, ігіѣиііиш. 

* ёёсйгШйз, из, ш. дѣленіе па де- 
куріи 

1. йёсйгіо, аѵі, аіит, аге, дѣлить на 
декуріи, па десятки. 

2. йёсйгіо, бпіз, т. декуріонъ, началь¬ 
никъ декуріи.—въ муницииіяхъ и коло¬ 
ніяхъ, какъ сенаторъ, отс. (іесигіопез, 
сенатъ. 

ёёсигго, сиггі и (рѣдко) сйсиггі, сиг-4 
зпт, ёге, сбѣгать, спѣшить внизъ, по¬ 
спѣшно сходить, спѣшить, I) соб.:зшшпа 
аѣ агсе (•(-): ігатііе, спускаться внизъ 
(І*): ай паѵез.—Такъ особ.: а) воея. і. 1., 
а) дѣлать эволюціи, маневры, маневри¬ 
ровать (ради упражненія п во время 
торжества), аѣзоі. — р) враждебно спу¬ 
скаться, аѣзоі. или іпёе аѣ агсе: ай 
Йшпеп: ех Сарііоііо іп Ьозіет. — Ъ) по 
опредѣленной дорогѣ бѣгать, бѣжать, 
извѣстный путь пробѣгать, проходить, 
іп зраііо, зраііит.—с) о плаваніи на ко¬ 
раблѣ, отплывать, выходить въ море, 
отправляться, ѣхать, аѣзоі. или іиіо 
тагі (і*): іп та^пит рогіит Зугасизаз 
ех аііо, войти въ гс.—й) о водахъ, особ, 
о рѣкѣ, бѣжать внизъ, течь, Іепіиз аиі 
тойісо зігерііи: тѳёіа игѣе: іптаге.— 
II) пер.: а) прибѣгать къ чему или кому, 
ай ізіат соѣогіаііопет: отіііит ео зеп- 
іеиііае йесиггегипі илп ео йесигзитезі, 
иі еіс., пришли къ тому заключенію, что 
гс.—ѣ) что-н. точно дорогу пробѣжать, 
пройти, совершать, оканчивать, іпсѳр- 
Ішп ила ІаЬогет (^): аеіаіѳт. 
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бёсигзіо, опіз, Г. враждебное сбѣганіе 
внизъ, набѣгъ, нападеніе. 

бёсигзйз, йз, ш. сбѣганіе внизъ, I) 
соб.: іп бесигзи.—Особ.: а) воея. і. і., 
эволюція, \ «) какъ упражненіе или во 
время торжества, маневры. — р) вра¬ 
ждебное сбѣганіе внизъ, набѣгъ, напа¬ 
деніе, зиЪііиз ѳх соШЬиз. — Ь) теченіе, 
«токъ, адиагшп (*(*).—П) пер., прохожде¬ 
ніе, сіесигзи Ьопогит, по окончаніи слу¬ 
жебной карьеры. 

бёснгіо, аѵі, аінт, аге, укорачивать, 
«обрѣзывать. 

бёсйз, сбгіз, п. украшепіе, какъ 
сопсг. = матеріальная прелесть, кра¬ 
сота, такъ и аЪзіг. = отличіе, блескъ, 
достоинство, честь, слава, а) соб.: а) о 
вещ.: (іесога аЦие огпатепіа іапогит: 
чіесиз тиІіеЬгѳ: ѳдиоз (іесиз (въ знакъ 
отличія, какъ почетный даръ) аісі баге 
'(I*): бесогі еззе (аісі), служить украше¬ 
ніемъ: диапбо (іесиз ЪеШ репез аііоз 
еззеі, военная слава. — р) о лицахъ, 
украшеніе, гордость, ітрегіі Котапі 
бесиз ас Іитѳп (о Помпеѣ).—Ь) теіоп., 
славное дѣло, подвигъ, особ. ріиг. (іе¬ 
сога, сполна ЪеШ (Іесога, блистательные 
военные подвиги (прот. ЪеШ бебесога). 

бёсйііо, сиззі, сиззшп, ёге, стряхи¬ 
вать, отбивать, отшибать, а) вооб.: сарііа 
рараѵегиш Ъасиіо. — Ь) какъ воен. і.і., 
«) сбивать, агіеіѳ бесиззі гиѳЪапі тигі. — 
Р) лицъ сбивать = сгонять, ЬаЫепшп. 

бёбёсёо, сйі, ёге, не прнличествать, 
быть непристойну, огаіогет зітиіаге 
поп бебесеі. 

* бёбёсбг, 5гіз, обезчещивающій, 
бёбёсбго, аѵі, аіит, аге, обезчестить, 

опозорить, осрамить. 
бёбёсйз, бгіз, п. безчестіе, позоръ, 

срамъ, 1) соб.: бебесогі еззе или бѳгі = 
безчестить, срамить: рег бебесога, по¬ 
стыднымъ образомъ.—2) теіоп.: а) без¬ 
честный поступокъ, постыдное дѣло; 
отс. бебесога тіііііае, позорное поведе¬ 
ніе на войнѣ. — Ъ) о физическомъ недо¬ 
статкѣ безобразіе, ѵізит бебесйз (объ 
ослиныхъ ушахъ Мида і). 

бёбісаііо, бпіз, Г. посвященіе, освя¬ 
щеніе, іетріі. 

бёбісо, аѵі, аіит, аге, сообщая объ¬ 
являть, I) при цензѣ объявлять, показы¬ 
вать, іп сепзи ргаебіа, представить къ 
оцѣнкѣ к. — II) что-н. какъ святыню 
божеству формально передавать, посвя¬ 
щать, іетріит аісі.—съ асе. имени бо¬ 
жества = посвятить что-н. божеству = 
почтить божества чѣмъ, Сопсогбіат 
эебѳ (•(*). 

бёбі&поі\ аіпз 8нт, агі, не призна¬ 
вать достойнымъ, отвергать, презирать, 
сотііеш (•}•).—съ двумя асе., тк. съ іпГ. 
бёбізсо, бібіеі. ёге, разучиваться, от¬ 

выкать (прот. бізсо), аЦб, тк. съ іп?. 
бёбШсіиз, а, пт, сдавшійся на волю 

побѣдителя, на капитуляцію.—отс. бебі- 
іісіі =покорившіеся, подвластные (прот. 
зосіі). 
бёбШо, бпіз, Г. сдача, капитуляція, 

Гасѳгѳ бебііі опет (Ьозіі, аб Ьозіет). 
сдаться на капитуляцію: ііі аб Роепоз 
бебіііо: аЦш іп бебіііопет ассіреге, 
принять въ число сдавшихся: іп бебі¬ 
ііопет ѵепігѳ, сдаться. 
бёбііиз, а, шп, РАб]. кому или чему 

преданный, предавшійся чему, пристра¬ 
стившійся къ чему, аісі и аісі геі. 
бёбо, бібі, бНшп, ёге, сдавать, 1) соб.: 

а) вооб., выдавая сдавать, выдавать, 
аЦт: аЦт аб песет или (поэт.) одно 
песі: акрп ЬозііЪиз іп сгисіаіпт: аЦт 
іеііз тііііит. — Ъ) въ част.: подчиняя 
кому сдавать, отдавать во власть, Сігіат, 
терпит: бебеге зѳ и бебі, сдаваться, 
сдаваться на капитуляцію: тк. зѳ аісі: 
зе зиадие отпіа аісі, сдаваться со всѣмъ 
своимъ имуществомъ: зе іп агЬіігіит 
бебШопепцие рориіі Котапі. — отс. 
бебііиз, сдавшійся, бебііі, подчиненные, 
покорные, ѵегЬ. бебііі ѵісінріе.—II) пер.: 
а) передавать, посвящать, въ дурномъ 
смыслѣ — предоставлять, жертвовать, 
аигез зиаз роёііз, слушать # стихи по¬ 
этовъ: а^т отпіѣиз регісиіГз. — особ, 
зе беб., предаваться, посвящать себя, 
въ дурномъ смыслѣ = пристращаться, 
зѳ босігіпае или Ііііегіз: іоіит зѳ раігіаѳ 
или геіриЫісае. — Ь) въ связи бебіій 
орега или (рѣдко) орега бебііа, нарочно, 
съ намѣреніемъ. 
бёббсёо, ёге, отучать, разучать, за¬ 

ставлять кого отвыкнуть (прот. босегѳ, 
бізсегѳ), аЦт. — съ двумя асе., аідт 
аЦб, заставить кого позабыть что-н., или 
съ асе. с. іпі. 
бёббіёо, ббійі, ёге, перестать печа¬ 

литься, горевать (і*). 
бёбйсо, бихі, бисіиш, ёге, сводить 

внизъ, съ бе, аЬ, ех с. аЫ. или съ од¬ 
нимъ аЫ., съ аб, іп с. асе. или съ од¬ 
нимъ асе. іосі, I) соб.: а) вооб., а) одуш., 
аЦт бе гозігіз: аідт іп сатршп. — р) 
неодуш.: ресііпе егіпез, причесывать (і*): 
саезагіет ЬагЪаѳ бехігй, приглаживать 
(•)*): гашоз ропбеге зио, наклонять внизъ 
(о яблокахъ *(•): зиаз а ресіоге ѵѳзіез, 
спускать (і*): еіиѵіе топз бебисіиз ѳзі 
іп аедиог, гора превратилась въ раввину 
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(•{*).—Ь) какъ воен. і. і., сводить внизъ, 
велѣть сойти, соріаз ех Іосіз зирегіогіЪиз 
іп сатриш: едиііаіит или едиііез ай 
рейез, спѣшить.—с) какъ морской і. і., 
a) паруса спускать, распускать, ѵеіа 
Ж: іоіа сагЬаза таіо (на мачтѣ ■(•).— 
р) со штапеля спускать на воду корабль 
(прот. зиМисегѳ), сіаззет: паѵет іп 
адиат.—й) волшебствомъ низводить, 1и- 
пат (*)•): йоѵет саеіо (*(*). — е) пер., 
уменьшая низводить, доводить до чего, 
§;гайаііт ай раисіогез (до слишкомъ не¬ 
значительнаго числа).— II) отъ начальной 
точки до извѣстнаго пункта отводить, уво¬ 
дить, сопровождая приводить, приносить 
съ собою, А) вооб.: 1) соб.:а) вооб.: ос) 
о душ.: ресога: зиоз ѳх а^гіз: аЦт іп 
агсот.—р) неодуш.: ипйазіп таге, уно¬ 
сить (о рѣкахъ *)*). — (карт.) Аеоііит 
сагтеп ай Лаіоз тойоз, эол. лирику 
перенести на римскую почву (і*). — Ь) 
воен. і. 1., войско отводить, выводить, 
отзывать откуда-н., вести куда-н., при¬ 
водить, велѣть направиться, ргаезійіа 
аЬ или ех игѣіѣиз или йе оррійіз: Огісо 
(отъ О.) Іе^іопет: Іе^іопез іп ЫЬегпа.— 
с) въ качествѣ провожатаго или спутника 
отводить, провожать, приводить, ос) для 
бесѣды (на аудіенцію), йейпсі іп сопзре- 
сіиш Саезагіз. — р) изъ провинціи въ 
Римъ: а^т зесит Вотат. — у) какъ 
гостя въ домъ іс, аЦт іп Ьозрііаіе си- 
Ьісиіит. — й) юношу къ государствен¬ 
ному мужу для дальнѣйшаго образованія, 
аідт ай аЦт. — е) подъ охраной или 
надзоромъ отводить, препровождать, йей. 
аЦт РуіЬпат. — плѣннаго, арестован¬ 
наго, аЦт іп сагсегет, аідт (уіпсіпт) 
ай аЦт. — ?) съ почетомъ провожать, 
весе) госуд. мужа, аідт йотит. — рр) не¬ 
вѣсту изъ родительскаго дома въ домъ 
жениха = приводить къ жениху, ѵіг§іпет 
ай аідт.—й) колонистовъ выселять, пе¬ 
реселять, поселять, колонію основывать, 
соіопіат: соіопіат іп Азіат: Адшіе^а 
соіопіа Ьаііпа (какъ д. к.) ео аппо іп 
а&го Саііогит йейисіа езі. — ѳ) въ ка¬ 
чествѣ свидѣтеля гс предъ судомъ при¬ 
водить, привлекать, аідт ай Ьос ^ийі- 
сіит. — 0 морской і. 1., съ верфи тя¬ 
нуть корабль, паѵет ех паѵаШшз. — 
или вражд., уводить съ собою, паѵез а 
Меіойипо.—или вражд. на буксирѣ при¬ 
водить, паѵез іп рогішп. — д) воду от¬ 
куда-н. или куда-н. отводить, гіѵоз (•(•).— 
b) изъ владѣнія насильно выгонять, аіфп 
ех еа роззеззіопе. — і) неожиданно за¬ 
вести, заманить куда-н., ^иой іп еа Іоса 
сгаі йейисіиз. — Ъ) болѣзнь гс отъ тѣла 

удалять, согрогѳ іеЪгез (*)*). — 2) пѳр.ѵ 
a) вооб.: а) одуш. = кого-н. отъ чего* 
отклонять, отвлекать, аідт а ргізііпо» 
ѵісіи: аЦт йѳ апіті ргаѵііаіе.—кого-н. 
безъ его содѣйствія доводить до извѣст¬ 
наго состоянія, йей. аЦт іп регіеиіит: 
акрп ай іпщиат ридпапйі сопйіііопѳпѵ 
поставить кого въ положеніе, неблаго¬ 
пріятное для сраженія.—р) неодуш., при¬ 
водить, доводить, апіциіззітит зоіетпе 
аЬ аідо ай зегѵогит тіпізіегіит, отнять. 
и низвести до гс: гет Ъис или іп ѳит 
Іосит, иі ѳіс.: гет ай агта: гет іп 
сопігоѵегзіат (до спора): аийі, дио гет. 
йейисат, куда я поведу мою рѣчь (•(•). — 
b) кого-н. отъ его партіи отклонять, от¬ 
вращать, аЦт: еі огаііопе та^ізігаіи» 
еі ргаѳтіо йейисіі, соблазненные. — с) 
кого-н. доводить до извѣстнаго рѣшенія, 
склонять, побуждать, въ дурномъ смыслѣ =» 
подговаривать, а» вооб.: аідт ай еат 
зепіепііат: съ иі с. соп). — р) въ по¬ 
литическое дѣло или партію вовлекать, 
впутывать, іп зосіеіаіет ѣеііі: сіѵііаіе» 
йіззепііепіез іп саизат.—у) происхожде¬ 
ніе отъ чего-н. выводить, производить^ 
вести начало, &епиз аЬ а^о: тоз ипйе 
йейисіиз (і*).—В) прегн.: а) изъ суммы, 
вычитать (прот.аййеге), сепіит питтоз: 
йѳ сарііѳ (изъ капитала). — Ь) проводя' 
образовывать: а) начертать, написать, 
Ііііегат тего (і*). — р) прясть, ткать, 
Іеѵі роііісе Шит (і*): аг^итепіит іш 
іеіа, воткать миѳологическій сюжетъ » 
изобразить на ткани узорами миѳ. сю¬ 
жетъ (*|*). — пер., сочиненіе тонко от¬ 
дѣлывать, художественно сочинять, тіііѳ 
йіѳ ѵѳгзиз (і*): ргіта аЬ огі^іпѳ тишВ 
ай теа регреіиит іетрога сагтеп, до¬ 
вести до гс,( 1*). 
йёйпсИо, бпіз, Г. отведеніе, а) отве¬ 

деніе, уведеніе солдатъ, іп оррійа ті- 
Ііішп сгийеііз й.—Ь) переселеніе, коло¬ 
низація, диаѳ егіі іп ізіоз а^гоз йѳйис- 
ііо?—с) символическое изгнаніе изъ вла¬ 
дѣнія.—й) отводъ воды, АІЬапае адиаѳ.— 
е) вычитаніе, вычетъ, ех диа (ресипіа) 
пѳ диа й. йегеі. 
йёйисібг, бгіз, т. провожающій, про¬ 

водникъ (кліентъ или другъ кандидата па. 
должность). 
йёйпсіпз, а, пт,РАф слабый, тихій $ 

отс. сагтеп, нѣжное (|). 
йёегго, аѵі, йіпт, аго, заблуждаться, 

сбиваться, аЬзоІ., съ аЪІ. или съ аЬ 
с. аЫ. — пер., уклоняться отъ чего, а!> 
аЦа гѳ. 

йёШі$аі1о (йёШі&аІІо), бпіз, і. уто¬ 
пленіе, изнуреніе. 
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бё?а(І^о (бёОДі&о), аѵі, аіит, аге, 
утомлять, изнурять, а) физич.: бе?аіуаіі 
сигзи еі зраііо (продолжительностью) рид- 
пае.—Ъ) умственно: аут. 
бёГаіізсог, см. беГеІізсог. 
бёГесІІо, бпіз, ?. I) отпаденіе, отложе¬ 

ніе, аЬ Когпапіз аб НаппіЬаІеш, пере¬ 
ходъ :?асеге,то1ігі, рагаге бе?ес!іопет.— 
II) уменьшеніе, ослабленіе, нсчезаніе, 
ѵігішп = слабость, изнеможеніе: зоііз, 
затменіе. 

1. бё?есіпз, а, ит, РАф*. обезсилен¬ 
ный, изнуренный, слабый. 

2. бёГссійэ, йз, т. I) отпаденіе, отло¬ 
женіе.—П) уменьшеніе, исчсзаиіе,Іипае, 
зоііз, лунное, солнечное затменіе. 
бё&пбо, ?епбі, Гепзиш, ёге, отражать, 

1) удаляя, отвращая = отвращать, откло¬ 
нять, отстранять, ісіиз: пітіоз зоііз 
агбогез: Ьеііиш, вести оборонительную 
войну (прот. іп?сгге Ьеііит): ѵіт зиогит 
(деп. оу.) рго зио регісиіо (точно угро¬ 
жающую имъ самимъ опасность). — И) 
защищая=защищать (прот. орри^паге, 
ітри^паге, нападать, безегеге, покидать), 
тк. бе?. зе и одно бе?., защищаться, А) 
соб., 1) вооб.: а) вооб.: аут, гет ри- 
Ыісаш и зе агтіз: ѵііат аЬ іпітісогит 
аибасіа іеііздие.—Р) воен. і. 1.: сазіга, 
зепаіит сопіга Апіопіит: зе агтіз аб- 
уегзиз зосіит рориіі Котапі: зе зиадие 
аЬ ііз.—2) рѣчью или письменно защи¬ 
щать кого или что, брать подъ защиту, 
заступаться, а) противъ нападенія, обви¬ 
ненія іс, «) вооб. (прот. ітри^пгге, 
орри^паге), рІеЬет: аут сопіга іпітісоз 
зиоз: съ иі с. соф., те іб тахіте бо- 
?епбіз$е, иі еіс.—р) предъ судомъ (прот. 
ассизаге), атісит: ѵііат заіиіепщие іо- 
ііиз ргоѵіпсіае: .іизііііат (правое дѣло): 
бс?. сгітеп, обвиненіе или обвинитель¬ 
ный пунктъ опровергать, защищать себя 
или обвиняемаго (о защитникѣ) отъ обви¬ 
ненія (прот. ргоЬаге сгітеп, объ обви¬ 
нителѣ), напр. сгітеп паѵаіе: аЦт бе 
атЪііи: аут* іп саріііз регісиіо: ге^ет 
сопіга аігосіззітит сгітеп. — отс. 
лрегн. = говорить въ свою защиту или 
въ оправданіе, приводить что-н. въ свою 
защиту или оправданіе, доказывать, аЬзоІ. 
(напр. На бе?епбіі) или съ общимъ асе. 
мѣст. (напр. ^иіб епіт бе?епбіі?); или 

съ асе. с. іп?. (напр. іб аііогит ехетріо 
зе іесіззе беіепбіі). — Ь) утвержденіе, 
взглядъ защищать отъ возраженія или 
неодобренія, отстаивать, доказывать 
(прот. орри^паге, ітргоЬаге, герибіаге): 
зепіепііат: гет іп зиіз бізриіаІіопіЪиз.— 
съ асе. с. іп?. или съ допол. предл.—В) 

пер., мѣсто, обязанности, роль удержи¬ 
вать за собою, Іосшп, сотпшпе оШсіит 
сепзигае, исполнять : асіогит рагіез оШ- 
сіипщие ѵігііе (о хорѣ въ трагедіи і*). 
бёГепзХо, бпіз, 1*. защищеніе, защита, 

а) оружіемъ, какъ воен. 1. 1.: игЬіз: а 
беіепзіопе безізіеге. — Ь) устная, пись¬ 
менная защита противъ нападокъ, обви¬ 
ненія, въ частпой и общественной жизниг 
особ, передъ судомъ (прот. ассизаііо): 
а) какъ дѣйствіе, защита, аЬзоІ. или съ 
деп. зиЪр, е^з: съ деп. оу., заіиііз теае: 
егітіпіз, опроверженіе обвиненія, оправ¬ 
даніе отъ обвиненія. — р) = защититель¬ 
ная рѣчь (устная или письмен.; прот. ас¬ 
сизаііо), беіепзіопет саизае зиае зсгіЬеге. 
бё?епзо, йгс, часто защищать, ауб: 

аУт аЬ аУо. 
бёГепзбг, бгіз, ш. I) отвращающій, 

отклоняющій, песіз, регіеиіі. — И) за¬ 
щитникъ, 1) вооб.: а) о лицахъ, особ, 
какъ воен. і. 1., (въ ріиг. часто = гарни¬ 
зонъ, прикрытіе), раисііаз беіепзогит: 
тигоз бе?еп$огіЪиз пибаге. — Ъ) нео- 
одуш., Ьіз беіепзогіЬиз, вслѣдствіе ихъ 
(контрефорсовъ) отпора.—2) защитникъ, 
заступникъ, особ, передъ судомъ (прот* 
абѵегзагіиз, реіііог или ассизаіог), аіф: 
саизае теае. 

бёГёго, Ійіі, Шит, ?егге, I) сносятъ 
внизъ, спускать, I) вооб.: аЦт іп рго- 
Яиепіет: Ьипс зиѣ ае^иога, погрузить 
(!).—Такъ особ.: а) уносить, гнать по 
течепію (о рѣкахъ), ехсіреге боііа, ^иаѳ 
атпіз бс?егі: зесипбо ТіЬегі аб игЬсш 
беГеггі, быть унесену.—р) строеніе снося, 
передвигая переносить, аебез зиаз зиЬ 
Уеііат: сазіга іп ѵіат. — 2) въ част., 
быстро или насильно спускать, низвер¬ 
гать, вгонять, въ разз., падать, ргае- 
серз аёгіі зресиіа бе топііз іп ипбаа 
беіегог (-)-). — пер., ^иет е? ех ^иапіо 
гедпо аб диат Гогіипат беіиііззеі. — Іп 
съ Ъдного мѣста въ другое отпосить = 
относить, приносить, доставлять, А) соб. г 
1) вооб.: а) вооб.: а) о лицахъ: еобеш 
ресипіат: дио (куда) те беГегге рагаііз? 
(І): аб саизаз убіеіа ^ат ?асіа бото* 
принести съ собою: аут іп сигіат: аб 
аУт ИМсгаз, тапбаіа.—Р) о неод., бе- 
іиііі аига ргесез аб те (|).—Ъ) госуд., 
1. 1., беТ. зііеііат, принести (велѣть при¬ 
нести) урну съ жребіями (для голосова¬ 
нія народа въ комиціяхъ).—особ, часто,, 
бе?. ех аегагіо или бе?, іп аегагшт ил л 
аб аегагіит, изъ казначейства, въ каз¬ 
начейство приносить, сдавать: беГегге 
гаііопѳз, им. аб аегагіит, представитъ 
счета: бе?, сепзиш Котат, доставитъ 
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въ Римъ цензорскіе списки (о цензорахъ 
въ колоніяхъ), не то йей сепзшп, о рим¬ 
скихъ гражданахъ, см. ниже В, 2, Ъ, р, 
уу. — 2) въ част., противъ води, на¬ 
сильно заносить, а) вооб. = заносить, 
уносить, загонять, въ разз. = быть за- 
весену, загнану, очутиться, попасть, зі 
(огіе со йеГеггеі Гида гедет: оріаіиш 
педоііит зіЪі іп зіпит йеіаіит еззѳ 
{карт. = съ неба свалилось не дурное 
дѣльце). — Р) морской 1. і., заносить, 
загонять, аі^т ех аііо ідпоіаз ай іеггаз 
еііпйезегішпІііиз (о бурѣ): и тк. олицахъ, 
йеіеггі Іопдіиз.- В) пер.: 1) вооб., еайет 
Гогіипае рідпега іп йізсгітеп, подвергать 
опасности гс, рисковать гс.—2) въ част.: 
а) давая кому-н. предоставлять, пред¬ 
лагать, давать (прот. ассіреге, аиіегге 
аѣ аѣ^о, педауе, ассіреге поііе, а^а ге 
иіі поііе), «) вооб.: зі диій реіеі, иііго 
йе&г (*(•): расет Ьозііѣиз.—^) что-н. для 
Исполненія, завѣдыванія кому-н. предо¬ 
ставлять, препоручать, возлагать на кого, 
ргоріег йэдиепіез йеіаіоз Ьопогез: йеГ. 
саизат (веденіе дѣла) ай аідт: ргітаз 
{главную роль) ай аіфп, зесипйаз (вто¬ 
рую роль) аісі: ітрсгіиш аісі или ай 
аІ^т.— у) на обсужденіе, рѣшеніе кому-н. 
предоставлять, передавать, представлять, 
гет ай сопзіііит (военный совѣтъ): гет 
или саизат ай зепаіит. — ѣ) извѣстіе 
или донесеніе гс устно или письменно 
докладывать, доносить, объявлять, зосі- 
огшп рориІЦие Кошапі ^иегітопіаз (о 
послахъ): аіф сопзіііа ай айѵегзагіоз: 
а^й йе аЦо: йеГ. ай аЦт съ асе. с. 
іпГ. —Такъ особ.: а) судеб, г. і., о до¬ 
носчикѣ, обвинителѣ, заявителѣ, «о) 
потеп аіф или аіф геі или потеп аісі 
<1ей, объявить чье-л. имя (названіе вещи) 
у претора (ай а^ш) = донести на кого 
пли о чемъ, подать жадобу, тк. йе аЦа 
ге.—рр) іпйісіит йеГегге ай 'а^т, до¬ 
нести (сообщить) о преступленіи претору 
гс, сдѣлать кому доносъ.—уу)йеГ. егітеп, 
представить обвиненіе, тк. ай аЦт (ка- 
кому-и. магистрату), іп (противъ) аѣ)т: 
йе аЦо. — йй) йеГ. аЦй, йе а^а ге или 
4е аідо, доносить о чемъ претору гс.— 
€*) какъ суд. 1. 1., обвинять, аідт. — 
Р) госуд. 1. 1., аа) ай аегагіит йеГ., въ 
«связи тк. одно йеГегге, вносить въ списки 
государственнаго казначейства, потіпа 
Іийісит. — особ. аЦт іп ѣепейсііз ай 
аегагіит йеГ., въ связи одно йеГ. аіят, 
представлять кого-н. въ госуд. казначей¬ 
ство, какъ заслуживающаго денежной на¬ 
грады.— ДО)аЦй іп сепзшп, объявлять что 
для оцѣнки. —уу) йеГ. сепзшп, объявить 

свое имущество (о римскихъ гражданахъ)* 
йёіегѵезсо, Гегѵі и іегЪйі, ёгс, пере* 

ставать кипѣть, а) утихать, улечься, 
йеГегѵезсіі іга.—ѣ) точно вино перебро¬ 
дить и т. о. становиться чище, о рѣчи. 

йёОДідаіІо см. йсГаіідаііо. 
йёГёіідо, см. йеГ&Іідо. 
йёі’ёіізсог (йёШізсог), іезвнз знт, 
Шізеі, утомляться, изнуряться, уста¬ 
вать, съ іпГ. — Рагі. регГ. йеГеззиз, а, 
шп, утомленный, изнуренпый, усталый 
(прот. іпйеГеззиз, іпіедег, гесепз), аѣзоі. 
или аЦа ге.—пер., ослабѣвшій, слабый, 
огаііо. 
йёПсІо, Гесі, іесіит, ёге, соб. уда¬ 

лять, I) іпіг. или гейех., удаляться, и 
именно: А) отдѣляясь отпадать, отла¬ 
гаться, и въ этомъ смыслѣ измѣнять, 
а) въ полит, смыслѣ (прот. іп ййе та- 
пеге, ай ойісіит гейіге), аѣзоі. или аѣ 
аф: ай аЦт, перейти на чьго-л. сто¬ 
рону.—ѣ) въ нравств. или умств. отно¬ 
шеніи: иі а те ірзе йейссгет, чтобы 
я измѣнилъ самому себѣ: зі ріапе а 
гіоѣіз йейсіз, измѣняешь намъ (= на¬ 
шему взгляду).—В) уменьшаясь, убывая 
удаляться=уменьшаться, убывать, исто¬ 
щаться, а) по объему, величинѣ, высотѣ, 
о солнцѣ, лунѣ и днѣ, заходить, въ 
част, о солнцѣ и лунѣ, затмеваться. — 
объ огнѣ и свѣтѣ, тухнуть, гаснуть. — 
о водахъ, спадать, убывать, входить въ 
берега (прот. сгезсеге, іпсгезсеге, ехи- 
ѣегаге, ехаезіиаге). — объ источникахъ, 
рѣкахъ, изсякать, высыхать. — Ъ) по 
распространенію въ длину, кончаться, 
^иа йейсіі ідпіз (куда не проникъ огонь 
|).—особ, о мѣстн.,йейсіипізі1ѵае (*(-).— 
с) по количеству, числу, содержанію, ири- 
ходить къ концу, выходить, не хватать, 
не доставать (нрот. сгезсеге, зирегаге), 
поп таіегіа, поп Ягитепіит йеЯсеге роіе- 
гаі.—й) по продолжительности времени, 
не хватать, быть слишкомъ короткимъ, зі 
іетриз аппі ай Ъеііит дегепйит йейсѳ- 
геі.—е) по интенсивной крѣпости, вну¬ 
треннимъ силамъ, по степени, ослабѣ¬ 
вать, терять силы, изнемогать, и въэтомъ 
смыслѣ, измѣнять, а) о вещ. субъект., 
йейсіипі ай соеріа тапиз (*)*): йейсіепіе 
огаііопе, когда ему не хватало словъ: тіѣі 
тетогіа (память) ІЬгіе йеГесегіі, осла¬ 
бѣетъ = начнетъ измѣнять: иісипщие 
йеГесегѳ тогез (|).—р) одуш.: пес іатеп 
іііі йеГесегипі, и они однако не ослабѣли 
(въ розыскахъ): йейіаззііийіпе: СаШсіз іоі 
ѣеіііз, стать слабымъ, неспособнымъ къ 
службѣ отъ гс: іоіа тепіе, совсѣмъ ли¬ 
шиться чувствъ, сойти съ ума (*(-): апіто 
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упасть духомъ.—Прегн., терять присут¬ 
ствіе духа, падать духомъ, йейсіі іп- 
§спіі Іисіи тех ірзе Ьаііпиз (|).—II) ѵ. 
іг.: а) асі., кого-н. удалять, т.-е. поки¬ 
дать, оставлять кого, недоставать,о нс- 
одуш. тк. выходить у кого-н., і/риходить 
къ копну, не хватать, не доставать, 
«) о лицахъ: аЦт: огЬет, затмеваться 
(•)-).—аЬзоІ., йиЪііз пе йейсе геЪиз, не 
покидан (меня) въ затрудн. положеніи 

Р) 0 пеодуш. субъект.: аа) съ асе. 
лица: яшип поп зоіит ѵігез, зей еііат 
іеіа позігоз йейсегепі: циіа сопзиіет ай 
ге^епйит е^иит ѵігез йейсі еЪапІ;.—Д9) 
съ асе. вещи: Ііп^иат йеГесегаі Ьитог 
(слюна !). — Ь) разз.: а) йейсііиг аф 
или аіяй аЪ аЦа ге или одно аіца ге, 
кого-н. или что.н. покидаютъ, у кого-п. 
не достаетъ, не хватаетъ чего п. (прот. 
айипйаі аф или аіцй аЦа ге), йейсі а 
ѵігіЬиз: сопзіііо еі гаііопе: запдиіпѳ 
йеГесіі агіиз, истекшіе кровью (і*). (Г) 
аЬзоІ., прегн. = терять силы (дыханіе), 
слабѣть. Рагѣ. йеГесіив, физически 
ослабленпый, слабый (тк. дряхлый), изну¬ 
ренный., усталый. 
йёй'50, Гіхі, йхпт, ёге, втыкать, 

I) втыкать, вбивать, вколачивать такъ, 
чтобы что-н. твердо сидѣло, а) вооб.: 
іі^па, ігаЬез: йейхіз ріІіз зіаге (о сол¬ 
датахъ легіона): аззегез іп іегга. — Ь) 
въ част., остроконечное или холодное 
оружіе вонзать, аіеі діайішп зирегпе 
Зи^иіо.—И) пер.: а) свои глаза, мысли 
2С устремлять, ЬіЪуае Іитіпа ге^піз, 
остановить неподвижно свои взоры на 
(*[*): отпез ѵі^іііаз, сигаз, со§ііаііопез 
іи гѳі риЫісае заіиіе: іп ео (на это) 
тепіеш огаііопетцие: іп со§ііаііопе йе- 
йхит еззе, погрузиться въ размышленіе 
(о лицѣ): таезіо йейхиз Іитіпа ѵиііи, 
печально устремивъ свои взоры впередъ 
(■[*): рагшп йей^ипі апітоз, не доста¬ 
точно останавливаются надъ чѣмъ-н.— 
Ь) прикрѣплять, утверждать, въ разз., 
прочно держаться, ѵігіиз езі ипа аШз- 
зітіз гайісіЬиз йейха. — с) вслѣдствіе 
удивленія, страха гс кого-н. какъ-бы 
приковывать къ мѣсту, приводить въ 
онѣмѣніе, оцѣпенѣніе, поражать, йе- 
йхегаі раѵог сит айтігаііопѳ Оаііоз.— 
Рагі. регй йейхиз, отъ удивленія, страха 
гс какъ-бы вкопаннпыЙ, неподвижный, 
ОаШ ѳі ірзі раѵоге йейхі ргітит зіе- 
іегѳ: йит зіиреі оЪіиівдие Ьаегеі йейхиз 
іп ипо (і).—й) запечатлѣть, еа зепіепііа, 
циат рориіі вегто іп апітіз ѵезігіз іат 
апіѳ йейхегаі. — е) проклинать, потіпа 
сѳга (отъ обычая прокалывать булавкою 

изображеніе или написанное на воскѣ 
имя предаваемаго проклятію). 

* йёйп^о, йпхі, йсіот, ёге, давать 
форму, Сформировать, изображать (і*). 

йёПпІо, Іѵі и іі, Пот, Іге, ограничи¬ 
вать, I) соб.: е.іиз іипйі ехігетат раг- 
іет оіеае йігесіо огйіпе йейпіипі;.—II) 
пер., 1) полагая границы ближе опредѣ¬ 
лять, точнѣе указывать, Ііаііат.—Такъ 
въ част.: а) по понятію, значенію опре¬ 
дѣлять, апіті регіигЬаііопез.—Ь) рѣше¬ 
ніемъ, предписаніемъ, распоряженіемъ- 
опредѣлять, устаповлять, назначать, айе- 
ипйі іетриз: роіезіаіет іп циіпциеп- 
піит.—2) Заключать въ границы, оіра«- 
ничивать, иі аІЦиапйо іоіат Ьціиз §е- 
пегіз огаііопет сопсіийат аЦиѳ йейпіат. 
(окончить). 

йёПиПё, айѵ. опредѣленно.—отс. тк. 
конкретно (прот. зерагаііт, отвлеченно). 

йёПпШо, бпіз, Г. ограниченіе, пер. = 
опредѣленіе, опредѣленное указаніе. — 
Въ част., предписаніе, ^йісіогит. 
йёПо, Пёгі, какъ разз. къ йейсі о, пе- 

доставать. 
йёйа^пШо, бпіз, Г. сгараніе, гибель 

отъ огня. 
йёйаого, аѵі, аіпт, аге, сгорать, по¬ 

гибать въ огнѣ, отъ огня, I) соб.: аіф 
йотиз йейадгаі.—прегн., погорѣть=ли¬ 

шиться всего имущества отъ пожара.— 
II) пер., утихать, прекращаться, йе- 
йа^гапі ігае ѵезігае. 

йёйссіо, Яехі, йехит, ёге, I) іг., въ 
сторону отклонять, I) соб.: а) по дви¬ 
женію : іеіа (1): аЦт йе ѵіа (въ карт., 
совратить кого съ прямого пути): зе йе 
спггісиіо реііііопіз (въ карт.): ай Оаііоз 
сигзшп.—Ь) по направленію, положенію, 
прегн., поѵат ѵіат, направить новую 
дорогу въ сторону. — 2) пер.: а) вооб.: 
шізциат аЬ а^о осиіоз, не спускать съ 
кого глазъ: йесііпаге а ргорозііо ѳі йе- 
Йесіеге зепіепііат, и обращать мысль 
на другой предметъ.— Ь) прегн., измѣ¬ 
нять, превращать, искажать, ай (со¬ 
гласно съ) ѵегЬа гет. — II) іпіг., укло¬ 
няться, отступать, удаляться, I) соб.: 
іапіиіит йе гесіа ге^іопе (въ карт.): 
йѳ ѵіа, своротить съ дороги. — 2) пер., 
а ѵегііаіѳ. 

йёйёо, Яёѵі, Яёішп, ёге, оплакивать 
кого, что, I) вооб.: сазпз ітрепйепіез 
іпіег зе. — 2) прегн., въ слезахъ гово¬ 
рить, Ьаес иЬі йейеѵіі (*(*). 
йёЯбгезсо, Ябгйі, ёге, отцвѣтать. — 

пер., увядать, терять свѣжесть, силу 
(прот. йогеге соеріззе или іпсіреге). 
йеййо, йихі, Дихит. ёге, стекать, I)* 
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*ооб., стекать, течь внизъ, 1) соб.: а) 
-о водахъ и жидкости, бейиіі Іарібозиз 
гіѵиз (•)•): КЬепиз іп ріигез рагіез беЯиіі, 
течетъ, раздѣляясь на нѣсколько рука¬ 
вовъ.—Ъ) о другихъ предметахъ, плыть 
по теченію рѣки, спускаться по рѣкѣ, 
ктпі а<і Сазіііпшп.— объ одуш., йиѵіо 
зесипбо (і*): о людяхъ ѣхать внизъ по 
рѣкѣ, зесшніо ашпі.—2) пер., мало-по¬ 
малу ниспадать, спадать, соскальзывать, 
падать, а) сопсг., пѳ диіб іп іеггат бе- 
Яиаі, что что-н. упадетъ наземь (на¬ 
прасно пропадетъ). — Такъ особ.: «) о 
платьѣ, частью = спускаться, развѣ- 
чваться, ребез ѵезііз бейихіі аб ітоз (*)-); 
частью=сползать, висѣть, аісі іо§а бс- 
€иіі (•)*).—р) о всадникѣ, частью = со¬ 
скочить, аб іеггат едио (1*): частью = 
скатиться, упасть, (ех едио) аб іег¬ 
гат. — Ъ) аЪзіг.: а) вооб. спуститься, 
<1еЯ. аб аідт или а1сі=достаться кому.— 
Р) удаляясь утекать=мало-по-малу уда¬ 
ляться, исподоволь переходить къ чему, 
аЪ аідо: а песеззагііз агіібсііз аб еіе- 
^апііога.— П) прегд., стекать, переста¬ 
вать течь, 1) соб.: бит бейиаі атпіз 
{*}*). — 2) пер.: а) пропадать, исчезать, 
о волосахъ = выпадать, ползти. — о ли¬ 
пахъ, ех поѵет ігіЪшііз ипиз те аЪзепіѳ 
чіейихіі, измѣнилъ.— Ъ) по времени, про¬ 
ходить, кончаться, прекращаться, пшпе- 
тиз Заіигпіиз бейихіі, вышелъ изъ упо¬ 
требленія (у). 
бёійбіо, іббі, іоѳзпт, ёге, I) закапы¬ 

вать, зарывать, а) неодуш.: аідб іп іег¬ 
гат: зиЬ Іесіо. — Ъ) одуш , особ, послѣ 
пхъ смерти, съ цѣлью сокрытія, сабаѵег 
боті ариб Р/ Зезііит.—яли живыя сущ. 
(им. весталокъ) въ наказаніе зарывать, 
аідат аііа Ьшпо (*(■). — съ двумя асе., 
аідат ѵіѵат.—11) вскапывать, взрывать, 
а) вооб. іеггат, разрыть (*)*).—Ъ) прегн., 
вырывать въ землѣ, подъ землею, бопшз 

зрестм (і). 
бШге, см. безит. 
бёіогпш, е,1) безобразный, уродливый 

(прот. іогтозиз, риІсЬег, Ьопезіиз), 1) 
фнзич., о лицахъ и неодуш. (напр. ориз, 
азресіиз). — 2) нравст.: а) о лицахъ и 
олицетвор. предм., то = невѣжливый, 
грубый, то = опозоренный, покрытый 
позоромъ. — Ъ)' о неодуш., нравств. гад¬ 
кій, мерзкій, гнусный, постыдный, по¬ 
зорный, и въ этомъ смыслѣ оскорбитель¬ 
ный,те& (прот. гез Ьопезіаѳ):зресіасиІит: 
таііо Титопрса аибіепііЪиз, зіЪі йе/ог- 

Н) безббразный, не имѣющій ника¬ 
кого образа, апітае (*)*). 
бёГогтІіаз, аііѳ, Г. безобразіе, уродли¬ 

вость, А) физич., согрогіз.- В) нравст., 
а) уродливость, апіті (душевная у.; прот. 
ргаѵііаіез согрогіз). — Ъ) гнусность по- 
ступка=позоръ, срамъ (про,г. бі§пііаз), 
ііііиз йі^ае. 

1. бёіогто, аѵі, аіит, аге (бе и Гог- 
та), давать Форму, видъ—въ надлежа¬ 
щей формѣ изображать, устно или пись¬ 
менно изображать, представлять, аідт. 

2. бёГогто, аѵі, аіит, аге (бе и іЬг- 
то), обезображивать, дѣлать безобраз¬ 
нымъ, I) соб.: рагіеіез: беГогтаіиз сог- 
рогѳ или аегитпіз. — II) пер.: а) обез¬ 
честить, обезславить, опозорить (ли¬ 
шить блеска, уваженія, чести), а) вооб.: 
ботшп (*(*): ѵісіогіа беіогтаіа сіабе, 
омраченная гс.—Ъ) въ изображеніи (прот. 
огпаге), аідт. 
бёігапбо, аѵі, аіит, аге, обманывать, 

аигез.—аідт аіда ге, обманомъ лишить 
кого чего. 

41 бёігспаіив, а, пт, необузданпый. 
бёігіео, ЗДсйі, ігіеаіит и ігісіит, 

аге, стирать, обтирать, натирать.—отс. 
беігісагі, натираться въ банѣ.—въ карт., 
игЪет заіе тиііо, язвительными остро¬ 
тами бичевать городъ (= римлянъ •(•). 
бёГгіп&о, Ггё&і, ігасіит, ёге, отлаиы- 

вать, гашиш агЬогіз. 
бёГгйіит, і, п. отвареппый сокъ, 
морсъ 

бёГй&Іо, Гй$і, ёге, I) убѣгать. — П) 
избѣгать кого, чего, уклоняться, абіішп 
еі зегтопеш а1с|8.—аЬзоІ., зіп бейідіапі, 
если же они откажутся. 
бёГипбо, інбі, Гйзит, ёге, лпть внизъ, 

сливать, переливать, ѵіпшп (*)*). — особ, 
совершать возліяніе, ѵіпит раіегіз (і*). 

бёйшдог, Гипсіиз вит, іііп$і, съ ка- 
кимъ-н. (особ, труднымъ, непріятнымъ) 
дѣломъ или обязательствомъ сиравиться, 
совершить, окончить, вытерпѣть, пере¬ 
нести, отдѣлаться, освободиться отъ че- 
го-н., съ аЪІ., I) вооб., сига: Ьопогі- 
Ъиз, исправлять почетныя должности: 
регіеиііз: Іеѵі роепа, отдѣляться легкимъ 
наказаніемъ: Ъеііо: рагѵо ѵісіи, доволь¬ 
ствоваться.—П) въ част., объ окончаніи, 
преодолѣніи земной жизни; бейіпсіиз 
ѵііа или іетрогіѣиз зиіз или іегга, про¬ 
шедшій жизненный путь=умершій (*(*).- 
аѣзоі. (поэт, и послѣ — авг.) бейіпсіит 
еззе, умереть: бейіпсіиз, умершій, мер¬ 
твый. 
бё^ёпёг, ёгів, выродившійся, не похо¬ 

жій на свой родъ, не настоящій, 1) соб., 
тк. съ дѳп.: іиѵепіз раігіі поп бедепег 
огіз, очень похожій на отца (і*). — II) 
пер., нравственно выродившійся, ие- 



йб^ёпёго — 175 — йёл’Пго 

достойный своихъ предковъ, неблагород¬ 
ный, низкій, раігіае поп йе^епег агііз, 
не уступающій въ искусствѣ отцу (*(*)• 

йё&ёпёго, аѵі, аіиш, аге, I) іпіг. вы¬ 
родиться, а) физич., йе^епегапі рота 
(I).—Ь) нравств., выродиться, сдѣлаться 
непохожимъ на свой родъ, не походить 
на своихъ предковъ, о лицахъ, тк. съ 
аЪ аЦа гѳ или съ іп аЦй (іп тогез, 
вырождаясь принимать). — И) Іг.: 1) нрав, 
перерождать, портить, йе^епегаіит іп 
аіііз, то обстоятельство, что онъ былъ 
«иже въ другихъ отношеніяхъ. — 2) ли¬ 
шать достоинства, унижать, безчестить, 
вісра: раітаз (*(*). 
йё&о, йё$і, ёге, время проводить, про¬ 

живать, аеіаіет, ѵііат: аеіаіет сит 
аЦо.—аЬзоІ., проводить жизнь, жить, іп 
огЬііаіе 

* йё&гапйіпаі, ітрегз. градъ пере¬ 
стаетъ итти. 

йё&гаѵо, аѵі, аіиш, аге, I) давить 
внизъ, придавливать, аЦй — II) пер., 
отягощать, затруднять, одолѣвать, аЦт 
и аЬзоІ. 

йё§;гёй1ог, &геззив вит, &гёйі, схо¬ 

дить, спускаться, ех топіе: іп сатрит: 
ай рейез, спѣшиться. — йе^гейі въ 
рукописяхъ и изданіяхъ тк. вмѣсто йі- 
^гейі. 

йё&геввіо, бпіз, I. въ рукописяхъ и 
изданіяхъ вмѣсто йі^геззіо. 

йё^изіо, аѵі, аіит, аге, отвѣдывать, 
пробовать, I) соб.: объ оружіи, зшптит 
ѵиіпегѳ согриз, слегка оцарапать тѣло 
(I). — II) пер.: озпакомливаться, узна¬ 
вать. а^й, аЦт: а^й ех аЦа ге. 
йёЬіпс, айѵ. отсюда, I) въ простран¬ 

ствѣ, пер., въ очереди, затѣмъ, потомъ 
(-(*).—II) во времени, отнынѣ, съ этого 
времени, впредь тк. затѣмъ, потомъ, 
тк. при перечисленіи: ргітит... ЙеЬіпс, 
во-первыхъ., потомъ. 
йёЬізсо, ёге, разверзаться, разсѣдать¬ 

ся, разщеливаться, трескаться. 
йёЬбпезіатепіит, і, п. безчестіе, по¬ 

зоръ, посрамленіе. 
йёЬбпезіо, аге, безчестить, обезславли¬ 

вать. срамить. 
йёіюгіог, аіпз вит, агі, отсовѣто¬ 

вать, отговаривать (прот. Ьогіагі, іпѵі- 
ѣаге), а^т: аЬ аЦа ге съ іпі. 

йёісіо, см. йеіісіо. 
йёіп, см. йеіпйе. 
йёіпсерз, айѵ. непосредственно ватѣмъ, 

сряду, подъ рядъ, одинъ за другимъ (въ 
пространствѣ и очереди) въ соотвѣтствіи 
съ ргітиз — непосредственно затѣмъ, а 
затѣмъ дальше. 

йёіпйе и (сокращ.) йёіп, айѵ. оттуда, 
I) въ пространствѣ, дальше. — пер., а) 
въ мѣстной очереди, затѣмъ, дальше.— 
Ь) въ исчисленіи, чередованіи фактовъ 
или доказательствъ, затѣмъ, потомъ, да¬ 
лѣе.—ргітит (ргітиз)... йеіпйе: йеіп- 
йе... розіеа.—II) во времени, затѣмъ, по¬ 
томъ, послѣ того. 
йё^есіIо, бпіз, I. изгнаніе изъ владѣній. 
1. йёіесіиз, а, пт, РАф*. низменный. — 

пер., унылый, малодушный. 
2. йё^есійз, йв, т. I) сбрасываніе, 

низверженіе, агЬогшп. — ІГ) теіоп., 
покатость, 'склонъ. 

<^ёго, аѵі, аіиш, аге, клясться, тк. 
съ асе. с. іпГ. 

Йё^сіо (йёісіо), уёсі, ^есіиш, ёге, 
сбрасывать, низвергать, бросать внизъ, 
1) соб.: 1) вооб.: апіеппаз, срывать: 
ІіЬеІІоз, сорвать: аЦт йе захо: зе йе 
шито, броситься, соскочить: зц рег пш- 
пШопез, броситься черезъ окопы: еіаіат 
зѳсигіт іп сариі, опускать,—2) въ част.: 
а) низвергать, повергать, опрокидывать, 
ігаЬет (о бурѣ): агЬогез, срубить (о 
людяхъ): отпез Негтаз.—строенія сно¬ 
сить, повалить, разрушать, пшгоз, іиг- 
гіт. — Ь) въ урну бросать, опускать, 
зогіет.—с) йерсі с» быть загоняему, за- 
несену, о корабляхъ, ай іпіегіогет раг- 
іет іпзиіае, о плавающихъ, ай іеггат 
ЬіЬуат.—й) голову іс опускать, йеіесіо 
іп ресіога тепіо (*(*). — особ, взоры, 
йеіесі-из осиіоз, съ поникшимъ взоромъ 
(•(*). — е) сбивать съ мѣста, прогонять, 
вытѣснять, «) врага, позігоз Іосо: ргае- 
зійіа іпйѳ или ех заііи.—($) противника, 
об. въ карт. = сбить кого, привести въ 
замѣшательство, аЦт йе зіаіи или &га- 
йи. — у) кого-н. изъ его владѣній вы¬ 
гнать, вытѣснить, аЦт йе роззеззіопѳ 
йіпйі.—3) прет.: а) убивать, раиоз.— 
убивать, застрѣлить, аѵет аЪ аііо саеіо 
Ж.—Ь) срубать, сариі ипо ісіи (•(*). — 
П) пер.: 1) вооб., отврашать, отклонять, 
удалять, ли^шп зегѵііе йе сегѵісіЬиз. — 
2) въ част.: а) кого н. вытѣснять изъ 
его положенія, свергать, Ьос йе^есіо, 
послѣ его паденія. — Ь) лишать чего, 
аідт йе роззеззіопѳ ітрегіі: йезесіа соп- 
Зидѳ іапіо, лишившаяся такого м. — ли¬ 
шать кого видовъ, надежды на что-н., 
оттѣснять отъ чего-н., аЦт ргіпсіраіи: 
йеіесіиз оріпіоие ігіит Іедіопит, лишен¬ 
ный надежды получить три легіона: йе* 
Зесіиз зре, потерявшій надежду.—аЬзоІ. 
йе^. акрп, лишить кого видовъ на полу 
ченіѳ должности. 

йё'ійго, см. йс^его. 
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бёІаЪог, Іарзиз 8шп, ІаЪі, соскаль¬ 
зывать, ниспадать, падать, П соб.: 
a) вооб.: <Іе тапіѣиз (объ оружіи): ех 
еяио. — Ь) по воздуху спускаться, сле¬ 
тать, <іѳ саеіо или (*(•) саеіо: зирегаз 
рег аигаз (|): іп іеггат.— с) о водѣ гс 
стекать, течь (внизъ), Еігизсшп іп таге 
(•(*).—И) пер.: а) происходить отъ чего-н., 
аЬ аіяа ге. — Ъ) (невольно) попадать 
куда, впадать во что, «) вооб., іп і<іет 
§епиз тогЬі: тебіоз іп Ъозіез (*(*). — р) 
въ част., въ рѣчи или произведеніи, іп 
ізіит зегтопет, заговорить объ этомъ. 

* бёіатепіог, іігі, оплакивать* 
бёіаззо, аѵі, аіит, аге, утомлять, из¬ 

нурять* 
бёіаііо, бпіз, Г. донесеніе, доносъ, жа¬ 

лоба, съ и безъ пошіпіз (тк. въ ріиг). 
бёіаібг, бгіз, т. доносчикъ, 
бёіесіатепіит, і, п. забава, потѣха, 

веселіе. 
бёіссіаііо, опіз, Г. увеселеніе, усла¬ 

жденіе, забава, удовольствіе, ЬаЪеге сіе- 
Іесіаііопет, доставлять удовольствіе, ра¬ 
довать, веселить. 

бёіесіо, аѵі, аіит, аге, привлекать 
къ себѣ — увеселять, услаждать, заба¬ 
влять, восхищать, доставлять удоволь¬ 
ствіе, а) асііѵ.: аіяш: зе тахіте ірзѳ 
беіесіаі, онъ главнымъ образомъ любуется 
самимъ собою: ІіЪгіз те беіесіо: бе¬ 
іесіаі аЦт съ іпГ. — Ь) разз. = увесе¬ 
ляться, услаждаться, восхищаться, ра¬ 
доваться, находить или видѣть въ чемъ 
удовольствіе, аЪзоІ или аЬ а к} о, аЦа ге 
или аЦо (наир. Ьас тебіоегііаіе): іп 
аіяа ге. — со слѣд. іпГ. (*{•). 

бёіесійз, йз, т. выборъ, I) вооб.: гѳ- 
гшп, ѵегЬогит: гегит беіесіит ЬаЪеге, 
Іѳпеге, выбирать, дѣлать различіе: зіпе 
беіесіи, безъ разбора: <іѳ е^из беіесіи 
(его избранники). — П) наборъ рекру¬ 
товъ, беіесіит ЬаЪеге, производить на¬ 
боръ. 

бёіё&о, аѵі, аіит, аге, отсылать, і) 
вооб.: а) куда-н. отсылать, отправлять, 
аЦт іп ТиШапит (зс. сагсегет), а(1 
зепаіит: зіибіозоз, аб Шиб ѵоіитеп.— 
b) кого или что поручать кому (чьему-н. 
попеченію, уходу), тк. что-н. (дѣло гс) 
препоручать кому, передавать кому, 
(особ, то, чего самому не хочется дѣ¬ 
лать), оЪзібіопет іп сигат соііе&ае. — 
ІІ) въ част.: а) соб., дать кому пере¬ 
водную расписку на полученіе денегъ, 
аЪзоІ. или аіеі. — Ъ) пер., слагать вину 
на кого, приписывать кому заслугу гс, 
аідб аісі или аб аЦт. 

«Шёштепіиш (фітітепіит), і, п. 

средство смягчающее, а) облегченіе* — 
Ъ) приманка, соблазнъ* 
бёіёпіо, (бёііпіо), іѵі, Пит, Іге, смяг¬ 

чать, успокоивать, и т. о. располагать 
въ свою пользу, привлекать на свою 
сторону, плѣнять, очаровывать, аЦт 
а1я& ге: апітшп аіф. 
бёіёо, Іёѵі, Іёіит, ёге, уничтожать, 

I) неодуш. = уничтожать, разрушать, 
а) вооб.: игЬез: Ѵоізсит потеп: Ьеі- 
Іит, совершенно окончить: іигрііибі- 
пет йі^аѳ ѵігіиіе, загладить: зизріеіопеш 
ех апіто, изгладить въ душѣ подозрѣ¬ 
ніе. — Ъ) въ част., вырѣзанное, напи¬ 
санное уничтожать, стирать, бі^ііо 1е- 
&аіа.—И) лицо уничтожать, истреблять 
аЦт. 

* бёіёігіх, ігіеіз, і. истрсбитсльиида. 
бёІіЪёгаЪинбия, а, шп, погруженный 

въ размышленіе. 
бёІіЪёпШо, опіз, Г. зрѣлое обсужденіе, 

размышленіе, гез ЬаЪеі беІіЪегаііопет 
или сабіі іп б., требуетъ размышленія. 

* бёПЬёгаібг, огіз, т. размышляющій. 
бёНЪёго, аѵі, аіит, аге, взвѣшивать, 

обсуждать, зрѣло обдумывать, размыш¬ 
лять, I) соб.: (ІеІіЬегашіі зраіішп, врем» 
на размышленіе: согат сит аЦо (прот. 
рег Ііііегаз), совѣщаться: беі. Ьос.— 
съ допол. предл. или съ косв. вопр. 
(иігит... ап, или одно... ап). — II) те- 
іоп.: а) спрашивать, вопрошать ора¬ 
кулъ.— Ъ) по обсужденіи рѣшать, беіі- 
Ъего и беІіЪегаішп тіЬі езі съ іпГ. 
бёІіЪо, аѵі, аіит, аге, брать немного, 

а) сопсг. объект, брать, срывать: озсиіа 
зитта, сорвать легкій поцѣлуй (•(•). 
въ карт., иі отпез ипбциѳ Йозсиіоз 
саграт еі беІіЪет, хватать и срывать 
цвѣточки. — Ь) аЪзіг. объект, брать, 
заимствовать, почерпать или беря отвѣ¬ 
дывать, вкушать: поѵит Ьопогет. — 
а^б (поп ^иіс^иат) бе а^а ге, отни¬ 
мая часть у чего-н. уменьшать, что-н» 
порочить (наир, бе Іаибе аіф). 
бёІіЪго, аѵі, аіит, аге, сдирать кору,, 

лупить, саситіпа гатогит, обрубать. 
бёНЬйІиз, а, ит, жирной влагой на¬ 

мазанный, натертый, б. саріііиз, наду- 
шеные в. 

бёИсаіё, абѵ. 1) привлекательно, прі¬ 
ятно, мило, топко.— 2) роскошно, из¬ 
нѣженно. 
бёНсаіиз, а, ит, I) привлекательный, 

пріятный, милый., красивый, тонкій, рос¬ 
кошный* —II) преданный чувственности* 
чувственный, ищущій чувственныхъ на¬ 
слажденій, сластолюбивый, сладостраст¬ 
ный, зиѣзі. сластолюбецъ.— Ь) пер.: а) 
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изнѣженный, ^геззиз (*(•). — /9) избало¬ 
ванный, разборчивый, брезгливый. 
бёіісіаѳ, ашт, Г. привлекательныя 

вещи, забавныя вещи, забава, удоволь¬ 
ствіе всякаго рода, роскошь (въ утвари 
и т. п.), роскошный комфортъ, двусмыс¬ 
ленность (тк. въ стихотвореніяхъ), бе- 
Іісіаз іасеге, шалить. — пер., услада, 
утѣха, отрада, отс. еззе аісі іп беіісііз, 
быть чьимъ-н. любимцемъ, 
бёіісііип, Іі, п. паралл. ф. къ (Іеіісіае. 
беіісіит, і, п. проступокъ, погрѣш¬ 

ность (тк. въ ріиг.). 
1. бёіі^о, йѵі, аіит, аге ((1е и Н&о) 

а) привязывать, об. съ асі с. асе. или 
съ іп с. аЫ.—2) перевязывать, заисіоз. 

2. беіі^о, 1ё$>і, Іесіит, ёге (бе и Іе- 
§еге), I) собирать, снимать, таіигат 
иѵат (*(•). —11) выбирать, избирать, а) 
вооб.: Іосшп сазігіз ібопеит: а^т §епе- 
гшп (въ зятья); воен. 1. 1., выбирать, 
отбирать, набирать, еяиііез ех ошпі 
соріа: беіесіі ребііез, отборный отрядъ 
пѣхоты. — Ь) въ част., какъ негодное 
отбирать, выдѣлять, 1оп§аеѵоз зепез (|). 

бёііи..., см. (іеіен... 
беііицио, Ициі, Іісіит, ёге, прови¬ 

ниться, погрѣшать, тк. ак}(і (въ чемъ-н.). 
бёІЦиезсо, ііейі, ёге, растопляться, 

таять 
бёіігаііо, опіз, I*. сумасбродство, сла¬ 

боуміе 
бёііго, аѵі, аге, сумасбродствовать, 

дурить въ поступкахъ и словахъ. 
бёіігиз, а, иш, сумасбродный, слабо¬ 

умный. 
бёіііезсо (бёіііізсо), ійі, ёге, пря¬ 

таться, укрываться, скрываться (соб. и 
пер.), аЬзоІ., съ іп, зиЬ с. аЫ. или съ 
іпіег с. асе. 

* бёІШ&о. аге, съ жаромъ ссориться, 
браниться, горячиться, Іитібо огѳ (*(•). 
беІрЬіп, рЬіпіз, асе. рійиа, т. дель¬ 

финъ (какъ рыба и созвѣдіе). 
беІрЬіпиз, і, т. дельФинъ (какъ рыба 

и созвѣздіе). 4 
(ІеІЮЮп, і, п. треугольникъ (со¬ 

звѣздіе). 
беШЪгидо, і, п. храмъ, святилище, 
бёійбо, Ійзі, Ійзиш, ёге, насмѣхаться, 

дурачить, обманывать, аЦт. 
* бётабезсо, табйі, ёге, отсырѣть, 

намокнуть (■$. 
бётапбо, ‘аѵі, аіит, аге, кого или 

что-н. другому препоручать, поручать, 

передавать, ввѣрять, аЦб аісі: аЦб 
сигае аіф. 
бёшепз, щепііз, сумасшедшій, въ 

лучшемъ смыслѣ, безумный, безразсуд¬ 

ный, безсмысленный (соб. и пер., прот. 
запиз).—бетепііз езі, безразсудно съ іпі. 
бётепіёг, асіѵ. безумно, 
бёшепііа, ае, I. сумасшествіе, без¬ 

уміе *тк. въ ріиг). 
бёіпёгёо, шёгйі, ёге = (Іетегеог. 
бёшёгёог, тёгМиз зиш, ёгі, заслугами 

обязать кого = заслужить чье располо¬ 
женіе, заслужить чью милость, акрп. 

бётег^о, тегзі, тегзига, ёге, погру¬ 
жать, опускать, I) соб.: барез іп аіѵит 
(*(■): бетегзит еззеіп а^иа.— въ част., 
паѵет, потопить, погубить въ волнахъ 
(и тк. ак}іп сит отпі сіаззе), пустить 
ко дну.—II) пер.: удручать, угнетать, 
іогіипа еит бетег^еге езі абогіа, сми¬ 
рить : рІеЬз аеге аііепо бетегза ѳзі, въ 
долгахъ по уши. 

бёшёіо, шензйі, теззит, ёге, скаши¬ 
вать, сжинать, ігитепіа.—поэт., Яогет 
роііісе, снимать, срывать: епзѳ сариі, 
отрубить. 

* бёті&гаііо, боіа, I. выселеніе, пере¬ 
селеніе. 

бёіиі^го. аѵі, аіит, аге, выселяться, 
переселяться, аЬзоІ. или съ бе, ех с. 
аЬІ., съ іп с. асе. и съ однимъ асе. 
названій мѣстъ. — пер., удаляться, аЬ 
оге, сойти съ к. 

бёшіпйо, тіпйі, тіпйіит, ёге, умень¬ 
шать, убавлять, ослаблять, I) соб.: а) 
вооб.: ѵігез тііііит: соріаз: аЦб бе 
іетроге. — Ь) въ част., но частямъ от¬ 
чуждать, по частямъ продавать, бѳ Ъо- 
піз: ргаебіа. — И) пер., отнимать: а) 
вооб.: рагіет аІЦиат ^игіз: аЦб ех 
ге^іа роіезіаіе, ограничить ц. власть,— 
ѣ) въ част., сарііе зѳ бетіпиегѳ и са- 
рііе бетіпиі, лишаться преимуществъ и 
правъ гражданина (СхМ. сариі II. А, 2). 

бётіпйііо. опіз, Г. уменьшеніе, уба¬ 
вленіе, ослабленіе, I) соб.: а) вооб.: 
ѵесіі&аііит: ргоѵіпсіае, сокращеніе за¬ 
коннаго срока службы въ провинціи. — 
Ь) въ част., право отчужденія, про¬ 
дажи. — И) пер., саріііз, потеря гра¬ 
жданскихъ правъ (см. сариі II, А. 2). 

бёшігог, аіиз зиш, агі, очень уди¬ 
вляться, съ асе. или съ асе. с. іп!. 

бёшіззё, абѵ. низко, бетіззіиз ѵо- 
Іагѳ (*(■).- пер., а) скромно, смиренно.— 
Ъ) малодушно. 
бётівзіо, опіз, I. спусканіе, спуще- 

ніе.—пер., апіті, малодушіе, уныніе. 
бётіззиз, а, иш, РАб^. I) соб.: а) 

опущенный, поникшій, повисшій, ашез 
(*(-).—ѣ) низменный, Іоса.—П) пер.: «О 
низкій, тихій, ѵох (*(■). — Ь) смиреиныи, 
т.-е. а) скромный, непритязательный. — 
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0) малодушный, >нылый.—с) по обще¬ 
ственному положенію, простой, бѣдный. 

дётіііо, гоіві, тіззпт, ёге, спускать, 
опускать, наклонять внизъ, пускать въ 
бо'ѣе низкое мѣсто, I) соб.: А) вооб.: 
а) личн. объекты: зе тапіЬиз (на ру¬ 
кахъ): детіііі де тигіз рег тапиз, по 
рукамъ: зе оЪ аззехп, нагибаться: аЦт 
іп сагсегет, заключить въ темницу: зе 
іп Сііісіаш, отправиться: а^т ад шюз 
тапез или 8іу§іае госіі, отправить въ 
подземное царство=лишить жизни (*)*) — 
тк. тогіі (|).— (I) вещ. объекты, ітЬгет 
саеіо, ниспослать (*}*): сариі ад Гогпі- 
сет, наклонить: Іасгішаз, проливать 
{*}•): осиіоз іп іеггаш и (|) одно осиіоз, 
потупить глаза :аигез опустить (*)*): апгі- 
сиіаз, повѣсить уши (= опустить руки і*1: 
Іаіит сіаѵат ресіоге (на груди *(■): 
і^ие ад іаіоз детізза ригрига, раз- 
вѣвающійся: детізза іипіса, спустив¬ 
шаяся = не подпоясанная (і*) — погов , 
де саеіо детіііі, быть ниспосылаему 
съ неба = сверхестественнымъ путемъ 
явиться.—В) въ част.: 1) воен. і. і • а"' 
дет. агта, преклонить оружіе. — Ъ) дет 
сазіга ад гіраз йитіпіз, придвинуть 
къ г с.—с) дет. а^теп, ехегсііит, свести 
войско въ болѣе низкое мѣсто, тк съ 
іп с. асе. (напр. іп ѵаііет) — гейех., 
дет. зе, спуститься, сойти, о войскѣ,— 
2) морской і. і., дет. апіеппаз, спускать 
раины. — 3) внизъ по рѣкѣ отправлять, 
паѵет зесипдо атпі Зсодгат. - 4) геЯех. 
зе дет. и разз. тедіаі. детіШ, стекать, 
течь потокомъ, о водахъ, съ аЬ. с аЫ. 
или съ дио (куда). — 5) въ почву опус¬ 
кать, Ішс саетепіа (*)•): зиЫісаз іп 
іеггат, вбивать, вколачивать. — прегн., 
въ землѣ выкапывать, аііе іп зоіідо 
риіеит (*(■).—6) оружіе вонзать, епзет 
сариіо іепиз іп агтоз (і*) —7) по мѣсто¬ 
положенію простирать внизъ, тоііі ,)и- 
(ріт детіііеге сііѵо (о возвышенностяхъ 
^). — II) пер.: А) вооб.: зе апіто, или 
алітит, или тепіет, упасть духомъ, 
зе іп саизат, впутаться въ дѣло —тк. 
аЦд іп ресіиз, принять къ сердцу, за¬ 
печатлѣть въ памяти.—В) въ част., де- 
тіііі аЪ аЦо или съ однимъ аЫ., про¬ 
исходить, вести начало, потеп детіззит 
а тадпо Іиіо *)*). 

дёшіигрів (датіиг^ив'), і, т демі¬ 
ургъ, высшее правительственное лицо 
въ нѣкоторыхъ греческихъ республи¬ 
кахъ. 

дёто, детрзі, детріит, ёге, снимать, 
отнимать (прот. аддеге, адрсеге), I) 
соб.: а) вооб.: еариі ($1адіо): зесигез 

де іазсіЪиз, вынимать: ^а ЬоЬиз (|).— 
Ь) въ част., отъ цѣлаго отнимать что-н. 
участь; прот. аддеге), рагіет зоіідо до 
діе (і*). — изъ суммы отнимать, выклю¬ 
чать, де сарііе тедітпа БС.—П)пер., 
аіеі зоііісііидіпет, избавлять отъ іс: 
зііепііа ііігіо открывать воровство (■(•): 
детріо аисіоге, даже безъ виновника: 
детріо йпе, безъ конца. 
дётбііог, то Шив вит, ігі, ломать, 

разрушать, сносить (соб. и пер.). 
дёшоПИо, опіз, і. разрушеніе, 
дётопзігаііо, опіз, $. указываніе, по¬ 

казаніе; пер., ясное изложеніе., нагляд¬ 
ное разъясненіе, доказательство (тк. 
въ ріиг.). 
дёпюпзіго, аѵі, аіпш, аге, указывать, 

показывать, I) рукою іс, ді§ііо а^дилв 
аі^т: іііпега.—II) знаками или словами 
указывать, отмѣчать, а) вооб. указы¬ 
вать на кого или что, ясно излагать, 
ясно представить, дать ясно понять, 
еагшп паѵішп хподшп іогтапиріе: еа 
сазіга, ^иае зирга детопзігаѵітиз.— 
съ асе. с. іпі. — аЬзоІ., часто въ ввод¬ 
ныхъ предл., иі зирга детопзігаіит 
езі.—Ь) въ част., судеб, і. і., предметъ 
ясно или ближе обозначить, опредѣлить, 
сооб. при введеніи во владѣніе, Ипез. 

дёшбгіог, тогійив вит, тбгі, изъ 
опредѣленнаго круга людей умирать 
(одинъ за другимъ), вымирать. 
дёшбгог, аіив вит, агі, задерживать, 

замедлять, а§теп поѵіззітит: аппоз, 
влачить жизнь (і*). 

дёшбѵёо, шбѵі, тбіит,- ёге, сдви¬ 
гать, отодвигать, удалять, I) вооб.: 
отъ чего-н. отвращать, отклонять, а) 
лицо, а^т Іисго (*(-): а^т де зепіеп- 
ііа. — Ь) обстоятельство: сиірат аЬ 
аЦо. — II) изъ занимаемаго мѣста 
удалять, вытѣснять, а) соб.: изъ имѣнія, 
позиціи, мѣста удалять, вытѣснять, 
прогонять, аЦт де зиіз роззеззіопіЪиз, 
ех еа роззеззіопѳ.—въ сраженіи, Ьозіез 
дгади детоіі, сбитые съ позиціи: апі- 
тшп Іосо еі сегіо де зіаіи, привести 
въ замѣшательство, смущеніе.—Ь) пер., 
изъ общественной жизни удалять, устра¬ 
нять, аідт. 

* дётй^ііив, а. пт, оглашаемый мы¬ 
чаніемъ (*)-). 

* йётиісёо, тиіві, тиізит и тпі- 
сіит, ёге, гладить рукою, поглаживать, 
догзшп едиіз. 
дёшйш, адѵ. только, а) послѣ другихъ 

нарѣчій: пипс детит и (1*) ]*ат детит, 
только теперь: тодо д., только недав¬ 
но. Ъ) при мѣстоим.: только, именно. 
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І8, еа, ій й. — с) въ другихъ отношені¬ 
яхъ: йесішо й. аппо (*(-). 

* йёшигшйго, аге, пробормотать, 
йёпагіиз, И, ш. съ и безъ шшшшз, 

.денарій, римская серебряная монета, 
равнявшаяся сперва десяти, впослѣд¬ 
ствіи шестнадцати ассамъ (аззез), или 
четыремъ сестерціямъ (зезіегііі) 

йёпагго, аѵі, аіит, аге, подробно раз¬ 
сказывать, аіеі, иі (какъ) еіс. (*(•). 

* Йёпаіо, аге, плыть по теченію рѣки, 
Тизсо аіѵео (ф). 

йёпё^о, аѵі, аіит, аге, рѣшительпо 
отрицать, I) рѣшительно отрицать, рѣ¬ 
шительно отпираться, аЦй — II) на¬ 
отрѣзъ отказывать кому въ просьбѣ, 
требованіи гс (прот. йійегге, сопсейеге, 
чіііго роііісегі и т. п.),аЦй: аісі акрі.— 
и съ іпі. или съ асе. с. іпі = рѣши¬ 
тельно отказываться сдѣлать что-н., 
рѣшительно заявлять, что не гс. 

йёпі, ае, а,&еіі. йт, и бгат, по де¬ 
сяти, I) соб.: йѳпі йиойепщие —зіцд., 
йепа Ьипа, (каждый разъ) десятая (Ѣ) — 
II) десять заразъ, Ъіз йепі=двадцать (*)•). 

йёпЦиё, айѵ. наконецъ, 
ёёпотіпо, аѵі, аіит, аге, наимено¬ 

вывать. 
* йёпоггао, аге, давать неправильную 

Форму, дѣлать косоугольнымъ ф). 
йёпбіо, аѵі. аіит, аге, отмѣчать, обо¬ 

значать. — отс. словами или письменно 
ясно указывать. 

сіепз, йепііз, ш. зубъ, I) соб.: йепіез 
айѵегзі (передніе) —въ карт , а) о разру¬ 
шительной силѣ времени гс, уіѣіаѣа йеп- 
ІіЬиз аеѵі (*(•).—Ъ) о зависти, недобро¬ 
желательствѣ, йѳпз іпѵійиз (*}-). — с) о 
язвительной насмѣшкѣ поносителя, кле¬ 
ветника, йепз аіѳг (*)*). — П) пер., зубъ, 
зубецъ, кончивъ, йепз апсогае, якорная 
лапа (*)•): іпзесіі йепіез, врѣзанные 
зубья бёрда = бёрдо (*)•): йепз ипсиз, 
мотыка (і): йепз Заіигаі, садовничій 
ножъ (*)•). 

йепаё, айѵ. густо, плотпо. — во вре¬ 
мени часто. 

сіепзео, вйі, ёге, сгущать, въ разз. 
сгущаться, саеіит йепзеіиг, становится 
пасмурнымъ (*)•). — въ част, а) ставить 
другъ йодлѣ друга, адтіпа йепзепіиг 
сашріз (*)•).— Ъ) дѣлать частымъ въ оче¬ 
реди, учащать, Ьазііііа, часто бро¬ 
сать.—разз. часто слѣдовать, йепзепіиг 
іипега (*)*). 

Йепзо, аѵі, аіит, аге, сгущать, дѣ¬ 
лать плотнымъ; отс. ставить другъ подлѣ 
.друга, плотно соединять. 

йсозиз, а, ит, густой, частый (прот. 

гагиз), I) вооб.: зііѵа.* ріа^ае, съ ча¬ 
стыми петлями (ѣ): Іііиз, покрытый 
сплошнымъ пескомъ (*)•). — йепзіззіта 
пох, в. темная ночь (фі.—поэт, съ аЫ., 
густо покрытый, наполненный чѣмъ, 
саіі^іпѳ ораей, покрытый непроницае¬ 
мымъ мракомъ (-}•). — П) прегн., часто 
стоящій, частый, сжатый; вовремени= 
часто повторяющійся, частый, безпре¬ 
рывный. 

* йепіаІХа, іпш, п. разсоха (у плуга), 
йепіаіиз, а, ит, зубастый, съ зу¬ 

бами, зубчатый, съ зубцами, зазубрен¬ 
ный, таіе йепіаіа риеііа (•(•): зеггиіа. 
йёнйЪо, пирзі, пиріит, ёге, выходить 

замужъ, съ іп с. асе. 
йепййо, а\і, аіит, аге, оголять, I) об¬ 

нажать, акрп а рееіоге, обнажать чью 
грудь.—пер., открывать, аісі сопзіііиш 
зиит —И) ограбить, аЦт 
йёпипііаііо, бпіз, $. извѣщеніе, объ¬ 

явленіе, требованіе; въ част., а) йеп. 
ЪеІІі, объявленіе в.—Ъ) йеп. іезіітопіі, 
требованіе свидѣтельства, показанія 
йёпипііо, аѵі, аіит, аге, извѣщать, 

объявлять, давать знать, сообщать (о 
формальномъ извѣщеніи, приказаніи, 
запрещеніи, угрозѣ и т. п.; поэтому 
иногда = приказывать, отдавать при¬ 
казъ, требовать, угрожать чѣмъ и т. п.), 
ргозегірііопеш. аісі тогіет и одно 
аісі.—съ асе с. іп?.—съ иі или съ пѳ 
с. сощ или съ однимъ соту.—съ допол. 
предл. —въ част : а) Ъеііит йепипііаге, 
объявлять войну — Ъ) суд і. і.. объ 
обвинителѣ, «) аісі іезіітопішп йеп., 
требовать отъ кого свидѣтельства. — 
тк. іезііЪиз йеп., предъявлять требова¬ 
ніе свидѣтелямъ = требовать отъ сви¬ 
дѣтелей показаній. — /9) предварительно 
объявлять о предстоящей жалобѣ на 
кого-н. въ судъ, йе аЦа ге или съ асе. 
с іпГ.—у) йеп. іп .ішіісіит, предъявлять 
требованіе свидѣтелямъ и друзьямъ, 
чтобы они явились въ опредѣленное 
время въ судъ въ качествѣ заступни¬ 
ковъ (но ^ийісі йеп. = заявлять судьѣ, 
что обвинитель отказывается отъ жа¬ 
лобы). — с) предвѣщать, ргоріпдиаш 
Асіііііі шогіет. 

сіёпйб, айѵ снова, опять, 
йёпиз, а, ит, см. ёені, ае, а. 
Йёбиёго, аге, снимать тяжесть, раз¬ 

гружать, пер. = отнимать, убавлять 
йёрасізсог (йёрёеізсог), расіиз (рее- 

іиз) зит, расізсі, выговорить себѣ и, 
аЬзоі., договариваться, условливаться, 
ігіа ргаейіа зіЬі: сшп аЦо рагіеш зиащ 
(зс. ргаейае). 
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дёравсо, рауі, разіпш, ёге, стравли¬ 
вать, I) о пастухѣ, стравливать, дать 
съѣсть, заііиз (т). — II) о скотѣ, съѣ¬ 
дать траву, адгоз (на поляхъ): аііагіа, 
съѣсть то, что находится на жертвен¬ 
никѣ (|). 
дёразсог, рааіпз зшп, разсі, стра¬ 

влять, съѣдать траву, отс. вооб. съѣ¬ 
дать, пожирать, агіиз (і*).—пер., исто¬ 
щать, изнурять, агіиз (•)*). 
Йёрёсізсог, см. дсрасізсог. 
дёресіо, рехі, рехига, ёге, I) приче¬ 

сывать.—II) счесывать. 
дёрёсйШбг, огіз, т. грабитель, рас¬ 

хититель 
дёрёсй’.ог, рёсйіаіиз зпт, агі, огра¬ 

бить, разграбить. — пер., отнимать, 
лишать, аЦд, аЦт. 
йёреііо, рйіі, рнізиш, ёге, сгопять 

внизъ, сбрасывать, сгонять съ мѣста, 
выгонять, прогонять, I) соб.: 1) вооб.: 
зішиіасга сіеогит, сдвинуть съ мѣста: 
еяиііет догзо, сбросить (о лошади І): 
аідт ех игЬе: аідт а сгисе. — 2) въ 
част.: а) воен. 1. 1. = врага сбить съ 
позиціи, прогнать, вытѣснить, Ьозіеш 
Іосо: ЪагЬагогшп ргаезісііа ѳх Ьіз гедіо- 
піѣиз. — карт., аіят Іосо, дгади. — Ъ) 
отъ матки гс отпимать, а Іасіе (отъ 
груди;.—II) пер.: 1) прогонять, іатет, 
зШш, утолять.—2) удалять, устранять, 
отвращать, отклонять, заставить отка¬ 
заться отъ чего, принуждать оставить 
что, а) вооб.: аісі теіит, іітогет, 
избавить кого отъ к: зизрісіопет азе: 
аідш сіе саиза зизсеріа: сгітеп, откло¬ 

нять отъ себя: а зирегіогіЬиз сопзііііз 
сіериізиз, вынужденный отказаться отъ 
к. — тк.' де зре сопаідщие сіериізиз. — 
Ь) въ част., удалять отъ дѣятельности, 
исключать, отрѣшать отъ должности, 
аЦт де ргоѵіпсіа. 
дсрепдёо, ёге, висѣть, аЪзоІ., съ ѳх, 

аЪ с. аЫ. или съ однимъ аЫ., тк. съ іп 
с. асе. — пер., зависѣть отъ чего, дер. 
а діе (*(•) — въ част, объ этимологич. за¬ 
висимости, Ьи]из огідіпе ѵегЫ, имѣть (эти¬ 
мологическую) связь съ этимъ словомъ (ѣ). 

дёрепдо, ренді, репзпт, ёге, ошвѣ» 
шивать = платить, уплачивать; пер., 
роѳпаз геі риЫісаѳ (тк. съ аЫ.), дать 
удовлетвореніе государству. 
дёрегдо,регдІді,регдііпт, ёге,І) окон¬ 

чательно губить, въ конецъ разорять, 
аГдт. — II) терять, лишаться, а) части 
цѣлаго: раисоз ех зиіз: аідд зшпша 
(•(•): аіциід де ІіЪегіаіе: іапіиш е^иа 
ехізіітаііопіз. — Ь) цѣликомъ чего-н.: 
чзит Ііпдиае (•[■). 

дёрёгёо, рёгіі, регіійгиз, Іге, окон» 
чагельно погибать, пропадать (объ одуш. 
и неодуш.).—въ част., дер. атоге аіедэ 
и іп а^о, быть безъ памяти влюблен¬ 
нымъ въ кого. 
деріп&о, ріпхі, ріеінш, ёге, крас¬ 

ками изображать, представлять. — пер., 
а) словами = изображать. — Ь) въ умѣ » 
представлять себѣ. 
дёріапдо, ріапхі, ріапсіпт, ёге, опла¬ 

кивать. 
дёріого, аѵі, аіит, аге, I) іпіг. горько 

плакать, горевать, тк. де а^о, де аЦа 
ге.— II) іг.: А) горько оплакивать что, 
сѣтовать на что, аіяд, аЦт: еа арид 
ЗурЬасет. — В) пер., считать потерян¬ 
нымъ, погибшимъ, адгоз: зрет Сариаѳ 
геііпепдае. 

дёрбпо, рбзйі, рбзНига, ёге, власть 
въ сторону, откладывать, I) вооб.: 
1) соб.: опиз: аппа, сложить оружіе 
(вооб. и о побѣжденныхъ): сариі іеггаѳ 
(|): ИЬгит дѳ тапіЬиз: ехегсііит іп 
іеггат, высадить.— тк. выставить, какъ 
награду за побѣду, ѵііиіат. — 2) пер.: 
а) отложить въ сторону, оставить, бро¬ 
сить, отказаться, Ьеііиш: іоіат діогіаш 
аЩісегѳ аЦие деропеге, оставлять въ 
сторонѣ и вовсе не помышлять о славѣ: 
сигаз доіогездие, эабывать: тетогіат 
а1с]3 геі или а^д ех шетогіа, забыть: 
зіііт, утолить (*(■): ргіиз апітат, диащ 
одіит, прежде умереть, чѣмъ перестать 
ненавидѣть.— Ь) должность сложить съ 
себя, ітрегіит. — с) отказываться отъ 
должности, почести, отклонять отъ себя, 
ргоѵіпсіат, ІгіитрЬит. — II) въ част.: 
А) въ безопасное мѣсто, на храненіе 
класть, помѣщать (въ безопасномъ мѣ¬ 
стѣ), отдавать на сохраненіе, 1) соб.: 
рѳеипіат, арид аЦт: атрЬогаз іп іет- 
ріо Біапае: ІіЬегоз, ихогез зиадиѳ отпіа 
іп зііѵіз. — 2) пер., на охраненіе отда¬ 
вать, передавать, ввѣрять, ^з рориіі 
Еотапі іп ѵезіга йдѳ ас геіідіопѳ де- 
ропо.—В) (потому что при смерти боль¬ 
ныхъ съ постели клали наземь) теіоп. 
дерозііиз= безнадежно больной, отс. тк. 
умершій (|); пер., тахітѳ аедга ѳі 
ргоре дерозііа геі риЫісаѳ рагз, почти 
безвозвратно погибшая. 
дёрбрйіаііо, бпіз, I. опустошеніе, раз¬ 

ореніе. 
* дёрбрйіаібг, бгіз, т. опустошитель, 

разоритель 
* дёрбрй1о,аѵі,аіит, аге, опустошать, 
дёрбрйіог, аіиз зиш, агі, опустошать, 

разорять, адгоз. — Рагі. регГ. дерориіа- 
іП8 часто въ страдат. значеніи. 
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бёрогіо, аѵі, аіит, аге, относить, 
уносить, ОТВОЗИТЬ, увозить* I) вооб.: 
л) по сушѣ, ігитеніит іп сазіга* себо 
ѣаЬиІаз! поп берогіаѵі, я не захватилъ 
ихъ съ собою. — Ь) по водѣ, увозить, 
переправлять, привозить, аіцб ех 8і- 
сіііа: ехегсііит іпііаііат.—П) въ част.: 
изъ провинціи или завоеванном страны 
что-н. или кого-л. привезти или привести 
съ собою, ѵісіогет ехегсііит: ігіитрЪшп, 
получить: ехегсііит ех Огаесіа. 

бёрозсо, рброзсі, ёге, вытребовать= 
настойчиво требовать, настоятельно про¬ 
сить, I) вооб.: аіцб, аіцт.— II) въ част.: 
1) исправленія должности, исполненія 
дѣла настойчиво требовать для себя, вы¬ 
говорить себѣ, зіЬі ісі шипегіз: зіЬі 
рагіез ізіаз.—2) кого-н. вытребовать, а) 
требовать чьей выдачи, чтобы подверг¬ 
нусь наказанію, отс. тк. настоятельно 
требовать чьего-л. наказанія (казни), 
аіцт, тк. съ іп роепат, аб зирріісіит. — 
Ъ) вызывать на бои, аіцт зіЬі. 

чіёргаеііог см. бергоеііог. 
бёргаѵо, аѵі, аіит, аге, искривлять 

(прот. бігі^еге, соггі^еге); пер., иска¬ 
жать, коверкать, портить. 

бёргёсаііо, бпіз,?. 1) мольба или прось¬ 
ба объ отвращеніи чего, ходатайство 8& 
кою, регіеиіі: рго ііііз: аециііаііз, спра- 
ведшвоѳ ходатайство: (Іерг. Деогит, 
воззваніе къ богамъ при проклятіи.— 
И) просьба о прощеніи, іасіі. 

бергёсаібг, бгіз, т. 1) иольбою или 
просьбою отвращающій, отклоняющій, 
Ьі^из регіеиіі. —2) ходатай, заступникъ, 
8иі: ео (Іергесаіоге, по его ходатайству. 

бёргёсог, аіпз заш, агі, I) настоя¬ 
тельно, настойчиво, убѣдительно про¬ 
сить, умолять (о чемъ), а) аіцт. — съ 
не с. соп]. и поп (Іерг. съ циоттив с. 
соц). — Ъ) аіцсі, умолять о чемъ, выма¬ 
ливать, выпрашивать, расет. — съ пѳ 
с. соп).—съ асе. с. іпГ. = просить, при¬ 
водя въ оправданіе. — с) аіцб или аіцт 
(аЬ аіцо) что, кого (у кого) вымали¬ 
вать = просить о пощадѣ, милости для 
гс, тиііогит ѵііат аЬ аіцо: сіѵет а 
сіѵіЬиз.—(I) аѣзоі., умолять о прощеніи, 
прибѣгать въ просьбамъ, тк. рго аіцо.— 
Іі) просьбою, мольбами стараться отвра¬ 
тить, отклонить, просьбою, мольбами 
отвращать, отклонять, объ освобожденіи 
отъ чего-н. умолять, тогіет, просить, 
чтобы имъ даровали жизнь: регіеиіит, 
роепат. 

бёргёЬепбо и бёргенио, ргёѣепаі 
(ргепбі), ргёЬепзпт (ргензит), ёге, 
схватить, захватить, поймать, I) соб.: 

1) вооб.: а) о людяхъ, аіцт: аіцб (Ііі- 
Іегаѳ бергеЬепзаѳ, перехваченное п.).— 
Ъ) о бурѣ, корабль застигать, въ разз. 
о кораблѣ, плавающихъ, быть застигну¬ 
тымъ. — 2) застигать, заставать, особ, 
при дурномъ дѣлѣ, аіцт іп абиііегіо: 
діабіоз, неожиданно найти. — П) пер.: 
I) умомъ открывать, находить, замѣ¬ 
чать, гез тадпаз заере іп тіпітіз ге- 
Ьиз: ві те віиіііог ірзо бергепбегіз, 
если найдешь, что іс (■}■). — 2) раз. бѳ- 
ргеЬепбі = приходить въ сиущеніе, замѣ¬ 
шательство. 

* бёргёЬензІо, Опій, і. открытіе, на¬ 
ходка, ѵепепі. 

бёргеззиэ, а, пт, низиенный, низкій 
(прот. еіаіиз, ехееізиз), бопшз. 
бёргішо, ргеззі, ргеззпт, ёге, давить 

внизъ, придавливать, I)соб.: 1) вооб.: 
Іапх іп ІіЬга ропсіегіЬиз ітрозіііз бергі- 
тііиг.—2) въ част.: а) углублять, про¬ 
водить глубоко въ 8бмлѣ, вырывать, 
іоззат: захпт іп тігапбат аііііибіпет 
бергеззит.— Ь) морской і. I. = корабль 
пустить ко дну, потопить, сіаззет. — 
II) пер.: 1) вооб., подавлять, понижать, 
смирять (прот. ехіоІІеге, Іаибапбо іоі- 
Іеге), ѵегііаіет: Ьозіет: ргѳсѳз аіфі 
Іасііигпй оЬзііпаІіопе, положить конецъ 
просьбамъ.—2) въ част., словами уни¬ 
жать, уничижать (прот. Іаибапбо іоі- 
Іеге или ехіоІІеге). 

* бёргоеііог, агі, съ ожесточеніемъ 
бороться (•}•). 

бёргбпко, ргошрзі, рготрінт, ёге, 
вынимать, доставать, съ ех с. аЪІ. или 
(|) съ аЬІ.—пер., заимствовать, почерк 
пать, съ ех, бе или аЬ с. аЫ. 

* бёргбрёго, аге, съ чѣмъ-н. спѣшить, 
аіеі согопаз, съ усердной поспѣшностью 
сплетать гс. 
бёрйбеі, рйбйіі, ёге, у. ітрѳгз., 

порестать стыдиться, не стыдиться. 
берй^із, е, съ худой задницей, съ уз¬ 

кими бедрами (|). 
бёри^по, аѵі, аіит, аге, съ ожесточе¬ 

ніемъ, упорно сражаться, бороться, да¬ 
вать рѣшительное сраженіе, тк. сит аіцо. 
бёриівіо, бпіз, і. отталкиваніе, I) соб.: 

Іитіпит, разз.=отраженіе, паденіе лу¬ 
чей свѣта.— II) пер., отвращеніе, уда¬ 
леніе. 

іІёриМг, бгіз, т. отвратитель, отвра¬ 
щающій, отклоняющій, бошшлшз. 

бёрйіо, аге, обрѣзать^ подрѣзать, 
бёру^із, е, см. берпдо. 
бёгесіпз, а, пш, варіантъ къ бігесіиз. 
бёгёііпцио, Шри, Нсішп, ёге, что-н. 

совершенно оставлять, навсегда нови- 
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цатъ, бросать, а) соб.: а^т: а^(і 
рго бегсіісіо ЬаЬсге, считать что-н. 
никому нѳ принадлежащимъ. — Ь) пер., 
пренебрегать, аЦт, ак}(1. 
бёгёргпіё, абѵ. внезапно, 
бёгі<1ёо, гізі, гізит, ёіѵ, насмѣхаться, 

издѣваться, а^ш: аіф Ъепейсішп. 
бёгібіейіив, а, ит, смѣшной, умори¬ 

тельный - зиЬзІ;., бегібіеиішп, і, п. на¬ 
смѣхательство или посмѣшите. 

бёгі&евсо, гК^йі, ёге, коченѣть, цѣ¬ 
пенѣть, о волосахъ — становиться ды¬ 
бомъ (+). 

бёгі^о, варіантъ къ бігі^о. 
бёгіріо, гірйі, геріит, ёге, 1) сры¬ 

вать, вырывать, съ бе или ех с. аЫ. 
и съ однимъ аЪІ. (напр. іет^ога созііз, 
сдирать (+): епзет ѵа^іпа, быстро вы¬ 
нимать ф): аіеі аіяб.— пер., ^иап1;шп 
бе шеа аисіогііаіе бегіриіззеі, насколько 
онъ унизитъ мой авторитетъ.—II) отры¬ 
вать, отнимать, аісі, аЦб. — пер., аісі 
оюпіа ѵііае огпашепіа. 

бёгівбг, бгіз, т. насмѣшникъ, 
бёгпаііо, бпіа, С. отведеніе, отводъ, 

Яшпіпит. 
бёгіѵо, аѵі, а(ит, аге, отводить, про¬ 

водить воду куда-н., съ ех с. аЫ., съ 
іп с. асе. — пер., отклонять, обращать, 
соеііаііопет іп Азіат: сиірат іп аЦт, 
сложить в. на кого. 

бегб&аііо, опі8, Г. частичное отцѣне- 
еіе закона, ограниченіе закона. 

бёгб^о, аѵі, аіиіп, аге, отмѣнять 
что-н. въ законѣ, ограничивать законъ, 
бе или ех1е§е аідб: іе§і. — иер., вооб., 
отнимать, аісі аідбіббет (аісі), не вѣ¬ 
рить, не довѣрять кому: аічб бе (ех) 
аф гѳ = уменьшать, ограничивать 
что-н. 

бегпріпз, а, ига, крутой. — зиЬзІ;., 
бегиріа, огиіп, п. крутизна. 
безаеѵіо, Іі, ігс, сильно свирѣпство¬ 

вать. 
бёзсепбо, всепбі, всепвпт, ёге, схо¬ 

дить, слѣзать, спускаться (прот. азееп- 
беге), I) о людяхь, А) соб.: 1) вооб., 
аЬзоІ., съ бе, ех (ех едио, слѣзать 
съ лошади',, аЪ с. аЫ., съ однимъ 
аЫ.; съ абѵ. (Ьис) или съ іп, аб с. 
асе. ~ 2) въ част.: а) безе, іп или аб 
Іогиш и аЬзоІ., спускаться, иттп на 
форумъ.— Ь) воен. і. і., спускаться съ 
высоты, итти къ морю, съ ех, аЬ с. 
аЫ., съ іп, аб с. асе.—В) пер.: сни¬ 
сходить, а) соглашаться, рагаіиз б. аб 
ошпіа, готовый согласиться на все. — 
Ъ) рѣшаться на что, прибѣгать къ чему, 
унижаться до чего, іп ргесез отпез (і): 

іп сегіатеп, вступать въ состязаніе г 
іп ргоеіішп, іп асіет, вступать въ сра¬ 
женіе: іп саизат, взяться ва дѣло: 
абѵіш аЦие агта, прибѣгнуть къ силѣ 
оружія.—II) о неодуш. предм.: А) соб., 
спускаться, а) объ оружіи, стрѣлахъ, 
вонзаться, проникать, іп согриз.— Ь) а 
цѣпи горъ, понижаться, Саеііиз ех аііо 
Яий топз безсепбИ; іп аеяиит (у). — 
В) пер., проникать, ѵегЬиш іп ресіиз, 
вапасть въ сердце, произвести глубокое 
впечатлѣніе: сига безсепбіі; іп апігаоз, 
овладѣваетъ умами. 

бёзсепвіо, бпіз, I. ѣзда внизъ по рѣкѣ. 
бсзсепзйз, йз, т.снисхожденіе, сходъ; 

теіоп. = спускъ. 
бёвсізсо, 8Сіѵі и 8СІІ, всііит, ёге, 

отступаться, I) соб. = отпасть, отло¬ 
житься, измѣнивши кому ііерсхоіить 
на чью-л. сторону, аЬзоІ. или аЬ аЦо: 
аб аЦт. — И) пер., уклоняться, уда¬ 
ляться, аЪ аЦа ге (а ѵііа, отказаться 
отъ жизни): аЪ аЦо (а зе, измѣнить 
самому себѣ): аб ак)б: аЬ аЦа ге аб 
аідб. 

бёзсгіЬо, зегірзі, вегірінт, ёге, I) спи¬ 
сывать, снимать копію, аЪ аЦо (съ кого» 
съ чьего-л. оригинала): ерізоіат аісі 
баге безсгіЬепбат. — И) что-н. начер¬ 
тать, черченіемъ изображать, 1) соб.: 
диаебат или Гоггааз іп риіѵеге.— 2) пер.: 
а) описывать, изображать, акрп: ѵегзі- 
Ъиз і'асіа: аіят Іаігопет, представлять 
кого разбойникомъ. — Ь) распредѣлять, 
раздѣлять, ,)и§ега іп Ьотіпез: аппит 
іп биобесіт тепзез. — с) аЦб (аісі), 
назначать кому что, опредѣлять, уста- 
новлять. сіѵііаІіЬиз ресипіагит зиттаз: 
зосііз XV тіііа ребііит: сіѵйа&Ъиз 
1е§ез. 

бёзегірііо, бпів, I. письменное изобра¬ 
женіе, I) соб., очертаніе, очеркъ, ші- 
тегіз аиі безсгірііопіЬиз (геометр, фи¬ 
гурами) аідб ехріісаге. — И) пер.: а) 
описаніе, изображеніе, гедіопшп, топо¬ 
графія. — Ь) раздѣленіе, рориіі. — с) 
распредѣленіе, устройство,ша§із1гаіииш. 
бёзёсо, зёсйі, весіит, аге, срѣзывать* 

отрѣзывать, отсѣкать 
бёзёпезео, вепйі, ёге, мало-по-малу 

(со временемъ) проходить. 
бёзёго, 8ёгйі, зегіига, ёге, оставлять, 

повидать, бросать, 1) вооб.: а) вооб. 
мѣстность: Ьусіат (•)•).—Ь) землю оста¬ 
влять въ пару, не обрабатывать, поки¬ 
дать, а§гоз. II) прегн., забывъ о дѣлѣ, 
вѣроломно, измѣннически покидать, бро¬ 
сать: 1) соб.: аЦт.—въ част., ехегсі- 
іиш, ехегсііиш бисездиѳ, сазіга и т. п.. 
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войско, лагерь покинуть=дезертировать, 
бѣжать» — л таг.ъ аЬзоІ., отпасть отъ 
вождя, партіи, измѣнить.—2) пер., кого, 
что покидать, бросать, упускать, не 
исполнять, оШсіига, не исполнять обя¬ 
занностей: гет риЫісат, не исполнять 
своихъ обязанностей въ отношеніи къ 
государству: ѵііат, саизат, отказаться 
отъ іс: ѵабітопішп, пропустить срокъ, 
не явиться въ срокъ: а^т: поп б. зе, 
не отчаиваться, все еще надѣяться: 
шіпмріат безегі а зе, никогда не те¬ 
рять двигательной силы:атепіе (іезегі, 
потерять голову: іетриз таіигіиз, чиат 
гез те безегеі, мнѣ скорѣе не хватитъ 2С. 

бёзегібг, бгіз, т. тотъ, кто поки¬ 
даетъ, 1) соб., дезертиръ, бѣглецъ — 
II) пер., покидающій, оставляющій безъ 
помощи., аіф, аіф гсі. 
бёзегіия, а, ит, покинутый, а) о мѣст¬ 

ности = опустѣвшій, необитаемый, пу- 
стынпый (нрот. сеІеЬег, ігедиепз). — 
отс. безегіа Іоса и зиЪзѣ. безегіа (п. 
ріиг.), пустыни,степи, — Ъ) уединенный, 
одинокій, гебііиз, возвращеніе, никѣмъ 
не замѣченное. 

йёзегѵіо, Іѵі, Ниш, Іге, усердно слу¬ 
жить, быть преданнымъ, аіеі, аіеі геі. 
бёзёз, зібіз, праздный, ничего не дѣ¬ 

лающій, тунеядецъ. 
* бёзібёг&ЫІіз, е, желательный, вож¬ 

делѣнный; о лицахъ = незабвенный. 
бёзібёгіит, 1і, п. (тоскливое) желаніе 

чего, желаніе видѣть кого, что, тоска, 
те іепеі <1. аіф: іепеог та^по безібе- 
гіо аіф, я очень желаю видѣть кого, я 
сильно тоскую по комъ: безібегіит зиі 
геіщиіі арий отпез, всѣ сожалѣли о 
немъ: безібегіит е,іиз Гегге поп роззит, 
не могу перенести тоски по немъ. — въ 
част.: потребность, сіЪі роііопізяие. 
бёзібёго, аѵі, аіит, аге, желать чего, 

желать видѣть кого, что, тосковать по 
2с, требовать, I) вооб., аЦт, аЦб.— 
аЦб аѣ аідо, требовать отъ кого чего: 
аЦб іп аЦо, не находить въ комъ 
чего.—тк. съ іпГ. или съ асе. с. іпі.— 
II) въ част., пе находить чего, а) вооб.: 
ак}б іп огаііопе іиа; разз. = не доста¬ 
вать. — Ъ) не находить, не досчиты¬ 
ваться, терять, іп ео ргоеііо СС тііііез; 
пиііа отпіпо паѵіз безібегаіа езі, не 
погибъ: реграисіз ех Ьозіішп питего 
безібегаііз, чиіп еіс., не многихъ не¬ 
доставало, чтобы 2с = чуть не всѣ іс. 

безібіа, ае, 1’. бездѣйствіе, праздность 
(прот. ІаЪог, трудолюбіе; тк. въ ріиг.). 

безібібзиз, а, ит, совершенно празд- 
пый. лѣнивый, о лицахъ. — объ обсто¬ 

ятельствахъ, располагающій къ празд¬ 
ности, ШесеЬгае. 
бёзібо, вёйі, ёге, осѣдать, опускать¬ 

ся.— пер., приходить въ упадокъ, пор¬ 
титься, тогез безібепіез. 

бёяі^паібг, бгіз, т. распорядитель, 
бёзі^по, аѵі, аіит, аге (какъ-бы раз¬ 

граничивая, въ общихъ чертахъ) озна¬ 
чать, обозначать, отмѣчать, I) соб.: 
а) вооб.: игЪет агаіго, плугомъ про¬ 
вести борозду для стѣнъ города (1*): 
аЦт бідііо, указывать на кого (*(•): аіерн 
осиііз асі саебет.—Ъ) прегн., на ткани, 
шитьемъ изображать, вышивать, аідб.— 
И) пер., а) вооб., обозначать, отмѣ¬ 
чать, указывать на кого, что, намекать, 
аідб ѵегЬіз: аЦт Ьас огаііопе: аЦт 
поіа і^паѵіае. — Ь) въ част.: а) что-н. 
выводить паружу, обнаруживать, и въ 
дурномъ смыслѣ, натворить, Ьаес бе- 
зі^папі пітіат Іихигіат: ^и^б поп еѣ- 
гіеіаз безі^паі? чего не натворитъ пья¬ 
ный? (*|-). — /9) что-н. назначить, опре¬ 
дѣлить, аідб. — у) <1. аЦт, назначать 
кого въ должность. — особ, безі^паіиз, 
назначенный, нареченный; отс. сіѵіз бе- 
зі^паіиз, будущій гражданинъ. 

бёзШо, зіійі, зиНшп, іге, соскаки¬ 
вать, спрыгивать, аЬзоІ. или съ бе, ѳх, 
аѣ с. аЫ. или съ однимъ аЫ.; съ аб 
или съ іп. с. асе. 

бёзіпо, зіѵі и зіі, зііит, ёге, I) іг. 
переставать что-п. дѣлать, оставлять, 
прекращать что-н., аЦб и (рѣдко) аЦа 
ге или (поэт.) аіф геі. — съ іпГ. — 
аЬзоІ., особ. = переставать (говорить), 
окончить (-(*); отс. безіпе, перестань! 
полно!—II) іпіг. оканчиваться (прот. іпсі- 
реге), а) кончаться, оканчиваться, пре¬ 
кращаться, тк. іп аіяа ге. — /9) окан¬ 
чиваться, іп різсет «*}•). 

бёзіріо, зір&і, ёге, быть или поступать 
безразсудно, гл у по,неблагоразумно (прот. 
зареге), биісе езі безіреге іп Іосо, прі¬ 
ятно подурачиться въ свое время (*{■). 

бёзізіо, зШі, зШшп, ёге, отставать 
отъ чего, оставлять что-н., отказывать¬ 
ся отъ чего, переставать что-н. дѣлать, 
(прот. іпсіреге), аЬзоІ. или съ бе, аѣ с. аЫ. 
или съ однимъ аЫ. или (поэт.) съ деп.; 
или съ іпі*. 

безбіо, аѵі, аіит, аге, оставлять, по¬ 
кидать; безоШиз, покинутый, одинокій, 
опустѣлый. 

* бёзресііо, бпіз, Г. презрѣніе, 
бёзресіо, аге, смотрѣть сверху т 

что-н., о лицахъ, аЦб (і*): аЦб ех аііо 
(*(•).—о мѣстности, господствовать надъ 
чѣмъ, арюз (о горѣ). 
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ёёзресі&з, йз, ш. I) видъ сверху внизъ 
(тк. въ ріиг.), аЬзоІ., съ ех с. аЫ., съ 
іп. с. асе.—II) пер., презрѣніе. 

ёёзрёгаііо, опіз, Г. безнадежность, 
отчаяніе (тк. въ ріиг.), аЬзоІ. шш съ 
^еп. (заіиііз, потеря надежды на спа¬ 
сеніе). — въ част., отчаяніе врача = 
безнадежность, безнадежное положеніе 
больного. 

ёёзрёгаіпз, а, шп, безнадежный, ли¬ 
шенный всякой надежды, отчаянный, 
пропащій, неизлѣчимый, о неодуш. и 
лицахъ. 

ёёзрёго, аѵі, аіит, аге. не имѣть 
(никакой) надежды, отчаиваться, а) іпіг., 
аЬзоІ. или ёе а^о, ёе аЦа ге: аЬ аЦо, 
не ждать ничего отъ кого-н.— зіЬі, за- 
Іиіі зиае, отчаиваться въ своемъ спа¬ 
сеніи: зшз іогіипіз (въ своемъ положе¬ 
ніи).— Ъ) 1г., не надѣяться на что, по¬ 
терять надежду на что, расет: ѵііат 
(на спасеніе жизни). —съ асе. с. іпі.— 
въ разз., ёезрег&іа заіиіе, когда надежда 
на спасеніе была потеряна: ёезрегаііз 
геЬиз, такъ какъ дѣло считали потерян¬ 
нымъ, когда дѣла были въ отчаянномъ 
положеніи. 

1. ёёзрісаіиз, а,ит,РАсу. презрѣнный. 
*2. ёёзрісаійз, ёаі. йі, т. презрѣиіе, 

аіят ёезрісаіиі ёисеге, презирать кого. 
ёёзріеіо, зрехі, зрссіит, ёге, I) смо¬ 

трѣть сверху внизъ (прот. зизріееге), 
A) соб.: а) іпіг., съ ёе или съ аЬ. с. 
аЫ., съ іп с. асе. — безл., ^и5 ёезріеі 
роіегаі, насколько оттуда открывался 
видъ. — Ь) 1г.: зшпто аЬ аеІЬеге іеггаз 
^асепіез (•)•).—В) пер., какъіг., смотрѣть 
свысока, презирать, считать ниже своего 
достоинства, аЦё, аЦт. — Б) (іпіг.) 
отвращать въ сторону свои взоры, от¬ 
влекаться. 

ёё*р01Іо, аѵі, аіит, аге, ограблять, 
аЦт, аЦё.—аЦт аЦа ге, лишать кого 
чего. —пер., ёезроііагі ІгіитрЬо. 

ёезропёёо, зропёі, зропзит, ёге, I) 
торжественно обѣщать, А) вооб.: аіеі 
а^ё: зіЬі аЦё, выговорить себѣ что-н. — 
B) въ части., сговорить, просватать, 
Шіат аісі (за кого).—И) пер.: а) вооб.: 
врез ёезропёеіиг атю сопзиіаіиз Іиі, 
возлагаютъ надежду на годъ гс. — Ь) 
въ част., апітит, совсѣмъ упасть ду¬ 
хомъ, потерять всякую надежду, отчаи¬ 
ваться. 

ёёзрйто, аѵі, аіит, агц снимать 
пѣну, ипёат (съ воды і*). 

ёёзрііо, ёге, выплевывать, плевать, 
ёёзііііо, аѵі, аіит, аге, стекать капля¬ 

ми, съ аЪ, ёѳ с. аЬІ. 

ёёзііпаііо, опіз,Г. опредѣленіе, на¬ 
значеніе. 

ёёзііпо, аѵі, аіпт, аге, I) = утвер¬ 
ждать, прикрѣплять, привязывать, іаі- 
сез, ватягивать: апіеппаз аё таіоз.— 
II) пер., положительно опредѣлять, на¬ 
значать, 1) вооб.: Іетриз Іосипщие аё 
сегіатеп: аісі ргоѵіпсіат: тогіі ёезіі- 
паіиз, обреченный на смерть: орегі ёе- 
зііпаіі, ванятыешанцевою работою: ёезі. 
аЦт апіто рагет аісі, считать: сегіае 
ёезііпаіае^ие зепіепііае, и опредѣлен¬ 
ныя. — съ іпГ. или асе. с. іпі*., твердо 
рѣшиться, вознамѣриться, тк. питать 
твердую падежду (съ и безъ апіто, іп 
апіто).—2) въ част.: а) извѣстный пунктъ 
назначать цѣлью, цѣлить во что, мѣтить, 
Іосшп огіз.— Рагі. зиЬз!., ёезііпаіит, і, 
п. или ёезііпаіа, бгит, п. опредѣленная 
цѣль, ѵеіиі ёезііпаіит реіепіев.—Ъ) дѣ¬ 
вушку назначать въ жены, просватать 
за кого, аЦат аісі ихогега. — с) въ 
должность опредѣлять, назначать, съ 
двумя асе., <*аз1. аіят сопзиіет (въ 
консулы): ёези/аіиг а^з сопзиі. 

ёёзІНйо, зііійі, зШйІит, ёге, I) что-н. 
или кого-н. оставлять, оставить гдѣ-н. 
отдѣльно, особо, аЦё или аЦт съ іп 
или съ ех с. аЫ., съ апіе с. асе. — II) 
пер., въ одиночествѣ оставлять и только 
въ этомъ смыслѣ (вѣроломно) покинуть, 
обмануть, аЦт, а^ё: іпсеріат Ги^ат, 
перестать бѣжать (•(•): аЦт расіа тег- 
сеёе, не уплатить кому обѣщаннаго по 
условію вознагражденія (•)•).— о неодуш. и 
аЪзІг., ёезіііиіі аЦт ѵепіиз: аЬзоІ., зі 
ёезіііиаі зрез.—въ разз., ёезіііиі зре, а 
зре, лишаться надежды. — ёезіііиіиз, а, 
ит съ аЫ., оставленный, лишившійся 
кого, чего. 
ёёзІШШо, бпіз, Г. оставленіе, вѣро¬ 

ломное оставленіе, обманъ. 
ёёзігіп^о, зігіпхі, зігісіит, ёге, I) 

срывать, сдергивать, стягивать, а) вооб., 
тк. съ аЬ с. аЫ. — Ь) въ част., оружіе 
изъ ноженъ вынимать, обнажать, §1а- 
ёіитп, діаёііз ёезігіеііз, съ обнаженными 
мечами. — II) слегка задѣвать, касаться, 
а) соб.: ае^иога аііз (+). — Ь) пор., за¬ 
дѣвать, насмѣхаться, аЦт тогёасі саг- 
тіпе (+). 
ёёзігйо, зігихі, зігпсіит, ёге, по¬ 

стройку ломать, разрушать (прот. соп- 
зігиеге, аеёійсаге), 1) соб.: аеёіѣсіит.— 
П) пер., ниси ровер гать, уничтожать, 
аЦт, ацё. 

ёсзиёГасІо, Іёсі, іасіит, ёге, отучать, 
разз., ёезиеііо, іасіиз зит, Шгі, от¬ 
учаться, отвыкать. 
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Аёзнеясо, зиёѵі, зиёіиіп, ёге, 1) іг. 
отучать, выводить изъ употребленія, 
гез-сіезиеіа: сіезиеіа зісіега, непривыч¬ 
ныя для моихъ глазъ (*)*): ѵосез ^ат 
тіЬі безиеіае, отъ которыхъ я отвыкъ 
(•)-). — II) іпіг. отучаться, отвыкать, въ 
регГ. отвыкнуть, сіезиеіиз ігіитрЬіз, 
отвыкшій отъ 2с: сіезиеіа согсіа, от¬ 
выкшее отъ любви (і*). 

(ІёзиёіГкІо, сііпів, Г. отвычка, непри¬ 
вычка, тк. съ §еп. 

сіёзіііібг, бгія, ш. прыгунъ, наѣздникъ^ 
на скачкахъ перепрыгивавшій съ одной 
лошади на другую. — пер. непостоянный, 
ашогіз (въ любви), вѣтренникъ (1*). 

(Іёзиіібгіиз, а, ши, относящійся къ 
прыгуну (см. сіезиііог), диазі сіезиііо- 
гіиз, точно конь наѣздника. 

ёёзшп, Гйі, еззе, пе быть, пе оказы¬ 
ваться, не доставать (о томъ, что нужно 
и желательно), I) вооб.: ошпіа сіеегапі, 
<}иае еіс. - съ баі., Ьос ипиш а<1 ргіз- 
ііпаш іогіипаш Саезагі беіиіі:поп епіт 
таіесіісі іапіо ѵіго сіееззе роіегапі, не 
могло быть недостатка въ гс. — II) въ 
част., при извѣстномъ дѣлѣ, не быть, 
А) = отсутствовать, не принимать уча¬ 
стія, не участвовать въ чемъ, сопѵіѵіо, 
Ъеііо.— В) = не помогать, не поддержи¬ 
вать, пе радѣть, пе заботиться, прене¬ 
брегать, аісі орега сопзіііо ІаЬоге поп 
<1.: пиііо Іосо аісі, нигдѣ не покидать кого: 
«іЬі, не радѣть о себѣ, вредить себѣ: 
геі риЫісае: іешрогі, не воспользоваться 
временемъ: оссазіопі іетрогіз, упу¬ 
стить удобный случай: оШсіо, не испол¬ 
нять 2С.—поп й. съ іпГ. или съ яиоші- 
пиз с. соп|.=не преминуть, не упускать 
{что-н. сдѣлать). — тк. аЬзоІ. поз, поз 
сопзиіез безитиз, за нами, за консу¬ 
лами остановка: поп беего, за мною 
дѣло не станетъ (ѣ). 

йёзшпо, зптрзі, зитрінт, ёге, выби¬ 
рать себѣ, брать, зіЬі Ьозіет. 

йёзйрёг, абѵ. сверху. 
Йёзиг^о, зиггехі, зиггесіит, ёге, вста¬ 

вать, откуда-н. подниматься, соепа (•)*). 
сіёіё^о, іехі, Іесіиш, ёге, открывать, 

раскрывать, обнажать, ак]а.: аебез сіе- 
Іесіа, безъ крыши: риег беіесіиз сариі 
(асе. гезр.). — пер., открывать, обнару¬ 
живать, выводить наружу, іпзібіаз. 

йёіепсіо, Іепсіі, іепзига, ёге, ослаблять, 
спускать, іеЬегпасиІа, снимать. 

Йёіег&ёо, іегаі, іегзиго, ёге, стирать, 
I) вооб., обтирать, утирать, пиЬіІа, раз¬ 
гонять (•(*). — II) прегн., а) чистить, 

сіоасаз. — Ъ) задѣвать, и т. о. ломать, 
гетоз. 

йёіёгібг, Ійз, §еп. огіз, вир. йёіеггі- 
тиз, а, ит, не столь хорошій, худшій, 
(въ сравн. съ хорошимъ, лрот. шѳііог; 
напротивъ рерг, хуже въ сравн. съ пло¬ 
химъ), беіегіог ребііаіи, слабѣе пѣхотою. 

Йёіёгійз, а(1ѵ. не такъ хорошо, хуже, 
йёіегтіпо, аѵі, йіит, аге, ограничи¬ 

вать, отдѣлять чертою, опредѣлять гра¬ 
ницы, опредѣлять. 

бёіёго, Ігіѵі, ігііига, ёге, стирать, 
истирать; пер., ослаблять, уменьшать, 
умалять. 
йёіеггёо, іеггйі, іеггііиш, ёге, устра¬ 

шать, страхомъ отвращать, отс. откло¬ 
нять, удерживать отъ чего, аЦт аЪ аЦа 
ге, аЦт аіяа ге. — аідт сіеі., пе, ^иіп 
или диотіпиз с. соп). — беіеггеог съ 
іпі. — съ вещ. объект, иногда = отвра¬ 
щать, отражать, пеіаз (|): ѵіт а сеп- 
зогіЬиз. 

(ІсІезІаЫІіз, е, 1) гнусный, мерзкій, 
зееіиз. — 2) ужасный, ошеп. 

йёІсзШІо, бпіз, I. проклинаніе; пер., 
отвращеніе, іоі зееіегиш, очищеніе отъ 
столькихъ преступленій. 

йёіезіог, аіив зиш, агі, I) і. і. въ 
религіозномъ языкѣ: а) призывая боговъ 
въ свидѣтели, молить о ниспосланіи зла 
на чью-н. голову, тіпаз регіеиіадие іп 
аіф сариі. — Ь) призывая боговъ про¬ 
клинать кого, что, гнушаться, имѣть 
отвращеніе къ гс, аЦт, аЦб.—тк. разе, 
сіеіезіаіиз =проклятый, отвратительный, 
беіезіаіа шаігіЬиз Ьеііа, проклинаемыя 
матерями (•(•). — II) пер., торжественно 
отклонять, отвращать что-н. отъ себя 
или другихъ, аЦб: а1я<1 а ге риЫіса: 
о сііі іттогіаіез, (Іеіезіатіпі Ьос отепі 

(Іёіехо, іехйі, іехіит, ёге, соткать, 
сплести; пер., совершить, окончить,особі 
въ рѣчи, (до конца) представить, изо¬ 
бразить. 

йёііпёо, ііпйі, іепіит, ёге, кого или 
что удерживать на мѣстѣ, задерживать 
въ движеніи, і) соб.: а^ш, аЦт а^а 
ге.—И) пер.: 1) вооб. удерживать, аЦш 
§гаіа сотрете, держать въ пріятныхъ 
цѣпяхъ (•)*). — 2) кого-н. удерживать, 
задерживать такъ, чтобы онъ не могъ 
оторваться, задерживать при какомъ-н. 
занятіи, занимать чѣмъ, а) вооб.: аЦт: 
апітит аЦа ге (•)*): отс. аЦш аЬ аЦа 
ге, удерживать, отвлекать кого отъ дѣла, 
аЬ іпсеріо. — Ь) въ част.: «) плѣнять, 
привлекать, аЦт: осиіоз аіф (*)-).— /*) 
время проводить (въ чемъ), іетриз (•)*): 
еипіет зегтопе сііет (•(*). 

йёіошіёо, іопйі, іопзит, ёге, обстрИ' 
гать, обрѣзывать;прегн.,брить, аідт.— 
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поэт., Ггопбез бчіопзае ігідоге, опав¬ 
шіе (+). 

бёібпо, ібпііі, аге, 1) прогремѣть. — 
П) перестать гремѣть, только пер. =» 
перестать свирѣпствовать, утихнуть. 

бёіощиёо, Іогзі, Іогіиш, еге, отвора¬ 
чивать, откуда н. поворачивать, обра¬ 
щать куда-н., 1) вооб., а) соб.: 
а^б аЪ аЦа ге, аЦб а<1 аЦб, аідеі аЪ 
аЦа ге іп аЦб. — Ь) пер., отвращать, 
отклонять, аІіо (въ другую сторону): 
апітоз а ѵігіиіе: ѵегѣа беіогіа, произ¬ 
водныя слова (•)*).—И) въ част., а) соб., 
выворачивать, уродовать.— Ь) пер., из¬ 
вращать смыслъ, перетолковывать, ѵегѣа. 

бёігаЬо, ігахі, (гасіига, ёге, I) стаски¬ 
вать, снимать, А) вооб.: а) соб.: ѵез- 
іет: аЦш (1е сиггл • зігатпепіа е шиііз.— 
Ь) пер., низводить, унижать, ге^шп та- 
^е8іа,іет аЬ зишшо Газіідіо аб тебіит. — 
В) въ част., у р.ого что-н. отнимать, 
отъ чего-н. отнимать, а) соб.: аіеі зеи- 
іит, аісі аихіііа: пііііі бе ѵіѵо, ничего 
не отнимать отъ капитала. — Ь) пер.: 
а) вооб.: Ьопогеп? беЪііит огбіпі. — 
прегн., значеніе уменьшать, унижать 
(прот. аЦш Іаибаіе), бе іата аіф, по¬ 
рочить* чью славу: бе аЦо: тиііит бе- 
ігахіі еі, чиоб еіс., ему много вредило 
то, что. — И) кого-н. отвлекать, удалять, 
аідш ех Оаіііа. — ото. на вопросъ куда? 
тащить, влечь, паѵе$ аб іеггат.—пер., 
тащить, принуждать, аідш іп или аб 
аЦб. 

бёігесіаііо (бёігасШІо), бпіз, й от¬ 
клоненіе отъ себя, отказъ. 

* бёігесіаіог, (бёітсіаібг), бгіз, т. 
умепышггель, унизитель. 

бёігссіо, (бёігасіо'), аѵі, аіиш, аге, 
I) отклонять отъ себя, отказываться, 
отвергать, тіііііат, ридпат.—II) умень¬ 
шать, унижать, ѵігіпіез: Ъопоз. 

* бёігішепібзиз а, ит, убыточный, 
весьма вредный. 
бёігііиепіиш, і, п. ущербъ, убыль, 

потеря (прот. етоіитепіит), I) вооб.: 
б. сареге, ассіреге, іасеге = понести 
убытокъ, терять: б. айегге (причинить): 
беігітепіо еззе, вредить. — И) въ част.= 
военная потеря, уронъ, пораженіе, бе- 
ігітепіа ассіреге. 

бёігйбо, Ігйзі, ігйзпт, ёге, сталки¬ 
вать, I) соб.: 1) вооб.: аЦб (паѵез 
зсориіо (•[■): зсиііз іе^ишепіа, сдергивать), 
аідт, об. съ аЫ. (откуда?) или съ іп, 
аб с. асе. — 2) въ част.: а) воен. і. 
і. = врага выбивать съ позиціи, вытѣ¬ 
снять, прогонять, аЦт: а^т а^о Іосо 
(+) или ех аідо Іосо. — Ъ) юридич. і. 

і. = изъ имѣнія вытѣснять, выгопять, 
аідт бе заііи. — II) пер.: отводить отъ 
чего, а) отклонять, аЦт бе зиа зеп- 
іепііа, заставить кого перемѣнить свое* 
мнѣніе.-—Ь) доводить до чего, ввергать, 
принуждать, аб іогіипат. 

бёігипсо, аѵі, аіиш, йгс, I) отдтълятъ 
отъ туловища гс, отрубать, сариі Ьі- 
реппі (-}*). — II) прегн., обрубать, изувѣ¬ 
чивать, обезглавливать. 

бёіигЪо, аѵі, йіит, аге, сгонять, сбра¬ 
сывать, низвергать, О соб.: а) вооб.: 
аідт и аЦб (зіаіиат, аебШсіит, сло¬ 
мать), тк. съ бе, аЪ с. аЫ., съ іп с. 
асе. я (поэт.) съ баі. (сариі іеггае, по¬ 
вергать наземь).—Ъ) въ част., «гонять, 
врага съ позиціи прогонять, аідт, аЦт 
бе или ех Іосо.—И) пер.: а) вооб.. ли¬ 
шать чего, аІ(іт бѳ запііаіе ас шепіе. — 
Ъ) въ част., владѣнія лишать, прогонять, 
аідт аЦа гѳ или бе аЦа ге. 
бёипх, ипсіа, ш. одиннадцать двѣнадца» 

тыхъ, Ьегез ех беипсе, наслѣдникъ, полу¬ 
чающій 11 /|2 частей наслѣдства. 
бёйго, иззі, иаіит, ёге, сожигать^ 

пер., о холодѣ, поморозить, повредить, 
попортить. 

бёиа, і (пот ріиг. беі, біі и бі; %еп. 
ріиг. беогит и бейт; баі. ріиг. беіз, 
бііз и біз; ѵос. зіпд. беиз), т. богъ, бо¬ 
жество, I) соб , тк. о богиняхъ (бисепіе 
боо, о Венерѣ |). — въ восклиц., (рго) 
біі іттогіаіез! рго бейт аЦие Ьотіпит 
йбет. — въ желаніяхъ, увѣреніяхъ гс, 
біі теііиз! (і*) или біі теііогаі не при¬ 
веди Богъ! сохрани Богъ! — бііз ѵоіеп- 
ііЬиз, съ Бож/ею номощью.—зі біізріа- 
ееі (особ, иронически), если такъ угодно 
богамъ, по вотѣ боговъ: рѳг беоз, кля¬ 
нусь богами. — И) пер., о могуще¬ 
ственныхъ лицахъ въ государствѣ, беоз 
^иопіат ргортз сопііпдіз (объ Августѣ 
и Меиснатѣ і;. 
бёйіог, изия аит, йіі, во зло употре¬ 

блять, отс.==і худо поступать, дурпо об¬ 
ходиться, ѵісіо. 
бёѵазіо, аѵі, аіиш, аге, совершенно 

опустошать, разорять. 
бёѵсЬо, ѵвхі, ѵссіит, ёге, отвозить, 

увозить, тк. привозить и вооб. доста¬ 
влять (моремъ, по рѣкѣ, въ толѣгѣ, вер¬ 
хомъ и т. п.), аідб, аідт.—Разз. беѵеЬі 
(зс. паѵі и т. п.), уѣзжать, ѣхать, плыть, 
тк. пріѣзжать. 

бёѵеііо, ѵиізі (ѵоізі), ёге, отрыв ѵгь, 
срывать, обрывать, гатит ігиисо (отъ. 
ствола *}}. 

*бсѵё1о, аге, снимать покрывало, от¬ 
крывать |). 
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* йёѵёпёгог, аіиз зитп, агі, благого¬ 
вѣйно чтить, благовѣть передъ кѣмъ (*(-). 

йёѵёпіо, ѵёпі, ѵепіига, Іге, приходить, 
I) соб., съ айѵ. (папр., ео, яио), съ ай 
или іп с. асе ; поэт, съ однимъ асе. — 
II) пер., приходить, обращаться къ чему, 
ай или іп аЦсі. 

йёѵегзог, аіиз зига, агі, завернувши 
куда-н. останавливаться, гостить, рагшп 
Іаиіе. 

йёѵегзбгіига, 1і, п. подворье, постоя¬ 
лый дворъ, гостиница; пер., пристанище, 
убѣжите. 

йёѵегііейіитп (йёѵогііейіит), і, п. I) 
боковая дорога, дорога въ сторону. — 
Д) заѣзжій домъ, подворье, въ дур¬ 
номъ смысл ѣ = трактиръ; карт., ѵеіиі 
йеѵ. атпоепа яиаегеге, мѣста отдыха.— 
пер., пристанище, убѣжище. 

йёѵегіо (йёѵогіо), ѵегіі (ѵогіі), ѵег- 
зпш (ѵогзиш), ёге, I) Іг. сворачивать, ѵ 
классиковъ только въ разз. тссііаі. (и 
только въ формахъ ргаез.), йеѵегіог, 
сворачивать, поворачивать, свернуть 
куда съ дороги,* ЕЬгошаго (отъ Э.).— 
особ. = завернуть, заѣхать къ кому, 
остановиться, гостить у кого, съ а(Іѵ. 
(иЬі), съ іп или (особ, въ карт.) арші 
о. асе., съ іп с. аЫ.—И) іпіг. сворачи¬ 
вать, поворачивать, а) сворачивать съ 
дороги, сит реграисіз ѵіа: иі йеѵегіегет 
(зс. ѵіа). — пер., въ рѣчи уклоняться, 
удаляться, гейеатиз асі іііисі ипйе йе- 
ѵегіітиз. — Ь) поворачивать, направить¬ 
ся, куда-н., Маззіііат. — особ, сдѣлать 
небольшую поѣздку, прокатиться, за¬ 
ѣхать къ кому, асі аЦт: сіотит Сйагопіз. 

(іёѵсхиз, а, ига, въ сторону идущій, 
I) движущійся въ сторону (въ простран¬ 
ствѣ и времени), об. съ аЬ с. аЫ. и 
аЬ... ай еіс.—поэт.,атпіз й. аЬ йпйіз: 
Опоп й., на закатѣ. — И) по мѣсто¬ 
положенію = покатый, отлогій. 

йёѵіпсіо, ѵіпхі, ѵіасіит, іге, крѣпко 
связывать, I) соб.: аЦт или ацй а^а 
гѳ.—II) пер.: 1) вооб. соединять, Ьошіпез 
іпіег зе геі риЫісае зосіеіаіе.—2) нрав¬ 
ственно связывать, обязывать, аЦт аіда 
ге: зе зееіеге, провиниться. 

йёѵіпсо, ѵісі, ѵісіиш, ёге, I) совер¬ 
шенно побѣждать, одолѣть, разбпть на 
голову, ОаШат: аЦт іпзі^пі ри^па. — 
прегн., Ьеііа йеѵісіа, побѣдоносно окон¬ 
ченныя войны (-(*). — И) пер., добиться 
чего, настоять на чемъ-н., съ иі с. сощ. 
Йёѵіпсіиз, а, ши, РАЙ]. совершенно 

преданный, съ йаі. 
йёѵііо, аѵі, аішп, аге, избѣгать (прот, 

ехреіеге). 

йёѵііія, а, пт, идущій (ведущій) въ 
сторону, въ сторонѣ отъ дороги лежащій, 
отдаленный, I) соб.: а) о мѣстности: 
саііез: іііпега йеѵіа и зиѣзі. одно йеѵіа 
(пот. ріиг.), боковыя дороги.—Ь) прет., 
объ одуш., въ сторонѣ отъ дороги жи¬ 
вущій, а) отдаленный, депз. — /*) оди¬ 
ноко живущій, одинокій, уединенный, 
Ьото, аѵіз ((*>. — с) недоступный, зсог- 
Ішп (-(*). — поэт , сбившійся съ дороги, 
блуждающій, тіЬі йеѵіо (ф). — II) пер., 
въ образѣ мыслей и поступкахъ непо¬ 
слѣдовательный, - непостоянный, безтол¬ 
ковый, тк. іп аіяа ге. 
йёѵбсо, аѵі, аіига, аге, звать въ бо¬ 

лѣе низкое мѣсто и вооб. отзывать, вы¬ 
зывать, призывать, приглашать, I) соб.: 
зиоз аЬ Іитиіо: гейха зійега саеіо (за¬ 
говоромъ *(*): аЦт, (съ форума) пригла¬ 
сить къ себѣ на домъ. — II) пер.: 
отвлекать отъ чего хорошаго и т. о. во¬ 
влекать въ дурное, зиаз ехсгсіід^ие Гог- 
Іипаз іп йиЬіит, подвергать опасности. 

йёѵбіо, аѵі, аіиш, аге, слетать, уле¬ 
тать, 1) соб., съ айѵ. Шис или съ іп 
с. асе.—отс. шутливо, зіЬі йе саеіо йо- 
ѵоіаіигат іп зіпит ѵісіогіат, что ему 
съ неба свалится побѣда. — II) пер., о 
лицахъ, пО( пѣишо удаляться, спѣшить, 
ргаесірііез раѵоге іп іогшп йеѵоіапі. 

йёѵоіѵо, ѵоіѵі, ѵбІШига, ёге, скаты¬ 
вать, сваливать, I) юб.: 1) съ высоты, 
об. съ йе, ех с. аЪ1.т съ рег или съ іп 
с. асе. Разз. тейіаі., йеѵоіѵі, скаты¬ 
ваться, катиться внизъ, иизвсргаться, о 
людяхъ, животныхъ, водѣ. — 2) ПОЭТ., 

о пряжѣ, репза іизіз, прясть (ф). — II) 
пер.: рег аийасез поѵайіІЬугадпЬоз ѵегЬа, 
пускать струю необыкновенныхъ выра¬ 
женій въ смѣлыхъ диѳирамбахъ (ф). — 
Разз. тейіаі., спускаться до чего = до¬ 
ходить до чего, ай зрет іпапет расіз, 
увлечься пустою надеждою на миръ: 
ео йеѵоіѵі гет, иі еіс. 
Йёѵбго, аѵі, аіит, аге, проглатывать, 

поглощать, пожирать, I) соб.: 1) вооб.: 
аЦй, аЦт. — 2) въ част.: а) проѣсть, 
промотать, гет гесепіет. — Ь) глотать = 
подавлять, удерживаться отъ гс, Іасгі- 
таз (ѣ). — II) пер., о жадномъ воспрі¬ 
ятіи, 1) вооб.: а^й зре, надѣяться про¬ 
глотить: зре еі оріпіопе а^й, предпола¬ 
гать и надѣяться проглотить (захватить) 
что-н.— 2) что-н. непріятное терпѣливо 
переносить, тоіезііат раисогшп йіегит. 

Йёѵогіісйіиш, см. йеѵсгіісиіиш. 
Йёѵогіо, см. йеѵегіо. 
йёѵбііо, ошз, і. I) иосвяшеЛіе богамъ 

(особ, подземнымъ), пожертвованіе чѣмъ 
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или собою, саріііз: Бесіогит, обреченіе 
себя на смерть. шеіоп., проклинаніе, 
проклятіе.—II) пер., обѣтъ. 

дёѵоіиз, а, пт, РАд.і. обѣтомъ по- 
священный, 1) подземнымъ богамъ, отс. 
проклятый, агЪог, запдиіз (-)-). — П) со¬ 
вершенно преданный; зиѣз(., дѳѵоіі, 
Огит, п. преданные, приверженцы. 

дёѵбѵёо, уоті, ѵбіпт, ёге, I) посвя¬ 
щать божеству какъ жертву, назначать 
въ жертву, обрекать на жертву, 1) вооб., 
акрі: аісі ак^д.—2) въ част.: а) богамъ 
(особ, подземнымъ) посвящать, а) акрп, 
обрекать на смерть, какъ очистительную 
жертву, особ. деѵ. зе и тедіаі. деѵоѵе- 
гі, обрекать себя на смерть, пожертво¬ 
вать собою ради искупленія, тк. (по во¬ 
просу за кого?) рго с. аЫ.—тк. деѵоіа 
согрога (Оесіогшп). — р) оружіе освя¬ 
щать для убійства, зісат. — Ь) прегн., 
проклинать. — II) пер., 1) (какъ бы въ 
жертву) отдавать, обрекать на смерть, 
жертвовать, апіташ аісі Ж: деѵо(а 
тогіі согрога Ж* — 2) зѳ <1ѳѵ. аісі геі^ 
посвятить себя, беззавѣтно отдаться, 
аіедз ашісНіае. 

дехіёг, (ёга, іёгпш, и (об.) (га, (гит, 
сотр. дех(ёг!бг, п. — Іиз, §еп. бгіа, 
вир. дехіітиз (дехійтив), а, пт, пра¬ 
вый (прот. зіпізіег, Іаеѵиз), I) соб.: 
1) асу., правый, съ правой стороны на¬ 
ходящійся, шапиз: согни (крыло вой¬ 
ска) —объ одуш., дехіег аѣіз, направо 
(•)*). — 2) зиЪзі. дехіега или дехіга, аѳ, 
і. правая рука, правая сторона (прот. 
зіпізіга или Іаеѵа), ад дехігаш, направо 
аѣ дехіга, съ правой стороны, справа. — 
тк. одно дехіега или дехіга (отс. дехіга 
АдЪегЪаІет, справа отъ А). — какъ 
символъ торжественнаго увѣренія въ 
преданности и вѣрности, торжественное 
завѣреніе, честное слово, дехігаз дип- 
#ѳгѳ, подать другъ другу руки, заклю¬ 
чить дружбу: дотіпогит дехігаз ІаІІеге, 
измѣнить господамъ Ж. — какъ символъ, 
«) помощи, дехігаш аісі (епдеге или рог- 
гідеге, протянуть кому руку помощи, 
помочь кому.—(?) храбрости, особ, теа, 
Ыіа дехіга, моимъ, своимъ мужествомъ 
(|). — П) пер.: трала являющійся = 
благопріятный, а) приносящій счастье, 
благопріятствующій, милостивый, о бо¬ 
гахъ дехіег аді Ж: дехіег зіеііі Ж*— 
Ъ) благопріятный, счастливый, роіезіаз 
(возможность і*).—-дехіго (етроге (прот. 
Іаеѵо (етроге *}*).— о лицахъ = ловкій, 
искусный, і(а дехіег едіі, и( ѳіс. 

дехіёгё или йехігё, адѵ. ловко, не- 
куойо. 

дехіёгііяз, аііз, Г. ловкость въ обра¬ 
щеніи съ другими, искусство* 

дехіітиз, а, пт, зир. отъ дехіег. 
дехігё, см. дехіеге. 
дехігогаит и йехігогзиз, аду. напра¬ 

во, на правую сторону (прот. зіпізігог- 
зит, Іаеѵа). 

дехійтиз, а, пт, зир. отъ дехіег. 
діадёта, таііз, п повязка на чалмѣ 

((іага) персидскихъ парей, отс. діадема, 
какъ знакъ царскаго достоинства, 
діаіесііса, см. діаіесіісиз. 
діаіесіісиз, а, пт, діалектическій, 

сар(іопез. — зиѣз(., а) Діаіесііса, ае, Г. 
діалектика.—Ъ) діаіесііса, огит, п. діа¬ 
лектическія изслѣдованія. — с) діаіесіі- 
сиз, і, т. діалектикъ. 

діагіит, Іі, п. дневная порція пищи, 
дневной паевъ (особ, рабовъ иѵсолдатъ). 

діса, ае, (. судебное дѣло, тяжба, 
зегіѣеге аісі дісат, завести съ кѣмъ 
тяжбу: зогіігі дісаз, назначить судей 
(для рѣшенія дѣла) па жребію. 

* дісаііо, опіз, і. вступленіе въ число 
гражданъ другого государства. 

(Псах, сасіз, колкій, язвительный, на¬ 
смѣшливый, 

діеіо, опіз, Г. см. сііііо. 
діеіз, &еп., въ соединеніи: діеіз сапзй 

или дгаііа, для формы, для виду. 
1. діео, аѵі, аіит, аге, посвящать, 

І)соб., а) посвящать,Сарі(о1іит:допит.— 
Ъ) кого-н. причислять въ богамъ, включать 
въ число боговъ, ак^ш дейт. — II) пер.: 
1) кого или что посвящать, зіидіит зиит 
а1с]з Іаиді: (о(итдіет аісі: ак^атргоргіат 
Ж,—отс.зе аісі, посвящать себя, рполнѣ 
отдаться, зе аісі: зе аісі іп сііепіеіат (стать 
подъ чье покровительство): зе сіѵііаіі или 
іп сіѵііаіѳт, вступить въ число гражданъ 
другого государства.— 2) что-н. первымъ 
употребленіемъ освящать, зі§па. 

2. діео, діхі, дісіит, ёге, говорите 
1) выговаривать, произносить отдѣльный 
звукъ, е,]из агііз ргітат Ііііегат діеегѳ 
поп роззе. — II) говорить, сказать, А) 
вооб.: тепдасіит: Нііагит діео, я го¬ 
ворю (=я разумѣю): дісе(аІЦиіз, кто-н. 
скажетъ: сгидеіет, пе дісат (чтобы не 
сказать) зееіегаіит: діеітиз (іѣі (какъ 
угроза, предупрежденіе = я тебѣ гово¬ 
рю).—дісат пипс, позволь теперь ска¬ 
зать: аіяд де зегіріо (по писанному): 
саизат, вести свое дѣло въ судѣ, за¬ 
щищаться, оправдываться (на судѣ): на¬ 
противъ сапзаз іп Сото, въ качествѣ за¬ 
щитника вести дѣла: диз = судить (отс. 
аЪзоІ., до, діео, аддіео, см. до): зеп- 
іепііат, высказать свое мнѣніе, подать 
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свои голосъ (о сенаторѣ): ѵегзиз іп ога- 
ііопе, произносить, приводить гс: типі- 
ііопез, ^иаз (ііхітиз, о которыхъ мы 
упомянули: иі сіісѣит езі, какъ сказано: 
съ иі, или пѳ с. сопр, объявлять, при¬ 
казывать, чтобы, чтобы не. — Въ разз. 
(іісог, (іісегіз, бісііиг и т. д., говорятъ, 
ходитъ слухъ, что я, ты и т. д., съ 
пот. с. іп?., бісііиг иногда и съ асе. 
с. іп?. — біеіо сіііиз, быстрѣе слова. — 
В) въ част.: а) сообщать, повѣствовать, 
разсказывать, огза езѣ (іісеге (і*). - Ъ) 
(іпіг.) прегн., говорить, держать рѣчь, 
агз бісепбі, краснорѣчіе, риторика: бі- 
сепбо ехееііегѳ, отличаться даромъ кра¬ 
снорѣчія. — особ, на судѣ говорить за 
кого или за что, сопіга аЦш рго аЦо 
арий сепіитѵігоз: асегЬѳ іп аЦш. - с) 
называть, аЦт тііііет. — (1) назначать, 
избирать, біеіаіогет. — съ двумя асе., 
а^т біеіаіогет, а^т бейт (*)*). — е) 
восхваляя описывать, съ похвалою у по¬ 
пинать, воспѣвать, аіф ?асіа (*(•). — ?) 
назначать,опредѣлять, Іосит: біет (срокъ 
явки въ судъ): ^ибіеет, выпросить себѣ. — 
отс. назначая обѣщать, аіеі Саррабо- 
сіат: Іе&аііопет. особ, боіет (аіеі). — 
§) поэт. — предсказывать. — Ь) утвер¬ 
ждать, увѣрять (прот. пе^аге) тк. съ 
асе. с. іп?. [янъ (растеніе), 
бісіатпиз, і, ?. ясенецъ, дикій бадь- 
біеіаіа, бгит, п. продиктованныя для 

ваучиванія наизусть правила, уроки. 
біеіаібг, бгі§, т. диктаторъ, I) выс¬ 

шее должностное лицо въ Ланувіи и 
Альбѣ.—II) въ част., въ Римѣ должност¬ 
ное лицо, съ неограниченною властью 
въ государствѣ, избиравшееся въ чрез¬ 
вычайныхъ случаяхъ на опредѣленный 
короткій срокъ. 

біеіаібгіиз, а, шп, диктаторскій, зиѵѳ- 
піз, сынъ диктатора. 
біеіаійга, ае, ?. диктаторство, до¬ 

стоинство диктатора 
біеііо, бпГз, ?. говореніе, I) вооб.: 

1) высказываніе, произнесеніе, зѳпіеп- 
ііаѳ: саизае = защита: тиііаѳ, опредѣ¬ 
леніе пени. — 2) теіоп.: изреченіе, 
огаспіі.—П) въ част.: 1) произнесеніе 
рѣчи, ораторская рѣчь, біеііопі орѳ- 
гат баге, говорить рѣчи. — 2) теіоп.: 
а) рѣчь.—Ъ) образъ изложенія, слогъ, 
дикція, рорпіагіз. 

бісШо, аѵі, аіит, аге, часто гово¬ 
рить, часто сказывать, говаривать, обы¬ 
кновенно говорить, утверждать, аЬзоІ. 
или съ общимъ асе. ргопот., съ асе. 
С. іп?., съ двумя асе., аЦт запит 
гесіедие ѵаіепіет (і*). 

біеіо, аѵі, аіит, аге, часто дикто¬ 
вать, ерізіоіат. 

бісіига, і, п. слово, выраженіе,I) вооб.: 
біеіа іезііит, показанія свидѣтелей: 
біеіа ігізііа, сѣтованіе (*(*): Ьаес иѣі 
біеіа бебіі, когда онъ это сказалъ: 
тиіиа біеіа геббѳге, обмѣниваться сло¬ 
вами, разговаривать. — II) въ част.: а) 
изреченіе, «) вооб.: Саіопіз, тк. объ 
оракулѣ, біеіа ігізііа (|). — р) прегп., 
острое словцо, острота. — Ъ) слово = 
предписаніе, приказапіе, біеіе рагбге: 
біеіо аибіепіет еззе, повиноваться при¬ 
казанію.—с) обѣщаніе. 

бібо, бібібі, бібіішп, ёге, раздавать, 
распредѣлять, въ част. = мотать (I).— 
Разз. распростр а пяться. 
бібйсо, бихі, бисіиш, ёге, разводить^ 

I) раздвигать, раскрывать, разжимать и 
т. п., гісіит (*(’): іеггат сігса сарііа, 
взрыхлять (*)*). — И) разобщать, разроз¬ 
нивать, 1) вооб. раздѣлять, дѣлить, 
а) соб.: а) вооб.: аззет іп рагіез сеп- 
іит. — р) военныя силы (солдатъ, кора¬ 
бли) разобщать, въ хорошемъ смыслѣ =» 
растягивать въ линію, развертывать, 
и въ дурномъ смыслѣ = разобщать, раз¬ 
дроблять, тііііез, огбіпез. — Ь) пер.: 
апітит (умств. силы) іп іат тиіііріех 
оШсіит, иі еіс., дробить.—2) въ част.: 
а) насильно разобщать, разъединять, 
разрывать, Ьозіет, разсѣять: аЦт аЬ 
а^о, поссорить кого съ кѣмъ.—Ь) пер.: 
апітиз ѵагіеіаіе гегит бібисіиз, раз¬ 
влеченный. 
біёв, ёі, въ зіпд. с., въ ріиг. т. день, 

I) вооб.: 1) соб.: сіЬагіа сосіа біегит 
бесет. (на десять дней). — біет бе или 
ех біе, со дня на день: іп біез, лень 
ото дня, со дня на день: іп біез ѵі- 
ѵеге, ясить безъ разсчета: аб сегіат 
біет, къ опредѣленному дню: тиііо 
біе, поздно днемъ, далеко за полдень: 
аб пшііит біет или аб тиііит біѳі, 
до поздняго часа дня, далеко 8а пол¬ 
день: бе біе, днемъ, біет посіепцие 
или біез посіез^ие, или посіез аЦио 
біез, день и ночь, безпрерывно.—2) тѳ- 
іоп.: а) день (вмѣсто событій, приклю¬ 
ченій, ванятій дня), ехегееге біет, ис¬ 
полнять работу дня (*(’).— Ь) = дневной 
свѣтъ; пер., свѣтъ Божій, жизнь, ѵібего 
біет (*(•).—с) погода, біез ргосеііозиз. - 
б) день, какъ мѣра ѣзды, пути, ііег 
ипбесіт біегит. — II) прегн.: а) точно 
опредѣленный день, срокъ, біез рвсипіае. 
срокъ уплаты денегъ: біез ]ибісіі: ю 
біет етеге: біет ргобіеегѳ, продол¬ 
жить срокъ, отсрочить: біет рѳгехі§иаш 
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розіиіаге, требовать весьма незначи¬ 
тельнаго срока: оЬіге сііет, выждать 
срокъ (ср. ниже, Ъ). — Ь) день кончины* 
оЬіге сііет зиргетит (или сііет зшіт 
или сііет).—с) день гибели, сііет рго- 
йегеі Іііо ф.— сі) время, какъ рядъ 
событій, сііез Іеѵаі Іисіит. 

йШато, аѵі, аШш, аге, разглашать, 
что-н дурное, пускать въ огласку. 

йШёгепз, епііз, см йійего (въ концѣ). 
дШёго,дІ8Ійіі,йіШит,йійегге, I) іг.: 

1) разносить, въ различныя стороны 
носить, иітоз іп гег8ит, разсаживать 
рядами ф: і^пет, распространять.— 
пер., а) въ рѣчи распространять, ги- 
тогез.—тк. сіііТ. гатогет, или зегто- 
піЬиз (распространять слухи, разгла¬ 
шать) съ асе. с. іпГ.— Ъ) по времени 
откладывать, іет раз, отсрочить: Ъеііит, 
ри^пат: аЦт іп аііисі іетриз, отка¬ 
зать кому въ чемъ до другого времени, 
заставить кого ждать: ее = медлить ф: 
піЬіІ сіііГ., ^иіп с. сопр, гіій. или поп сііЯ*. 
съ іпГ.—2) разсѣвать, разсѣять, іпзе- 
риііа тетѣга ф: пиѣііа (I).—И) іпіг. 
не сходствовать, различаться, раз¬ 
ниться, іпіег зе: аѣ акщ и аЬ аіца ге: 
сит аЦа ге, аіеі геі ф: а)^с1 сІіЯегі;, 
есть нѣкоторая разница: піЬіІ сІіЯегі; іпіег 
йеит еі Дейт.—отс. бійегепз, различ¬ 
ный, отличный, непохожій, аЬз. (напр. 
депега) или аѣ аічо. 

йШегіиз, а, иш, набитый, напол¬ 
ненный. 

йіШсііё айѵ. нелегко, съ трудомъ, 
йіШсіІіз е, трудный, затруднитель¬ 

ный (прот. 1‘асіііз), 1) соб.: Нег, Іосиз; 
раіиз, неудобопрохотимое.—о времени = 
трудный, опасный, Іетриз апиі: сИШ- 
еіііітіз іетрогіЬиз.—съ зир. 2, сіійісііе 
сПсіи.— съ ай с. асе., асі йсіет.— II) 
пер., о лицахъ и ихъ характерѣ, кому 
трудно угодить, тяжелый, несносный, 
своенравный, недоступный, іп аідт: аісі 
или ргесіЬиз аіеу’з ф: (Кото) (ІіГйсіИіта 
паіига, въ высшей степени несноснаго 
характера: Ъіііз ф. 

(ИШсІШёг, айѵ. = нелегко, съ тру¬ 
домъ* 
йіШсиІІаз, Шз, Г. трудность, затруд¬ 

неніе, неудобство, паѵі^апДі: Ьіетіз, 
суровость (тк. въ ріиг.). — въ част., 
з гтруднительное положеніе, нужда, 
недостатокъ, особ, въ деньгахъ. — II) 
несносность характера, своенравіе, 
йіШсиІІёг, асіѵ* нелегко, съ трудомъ. 
сШВДепз, епііз, РА <Ц. недовѣрчивый. 
йіШйепіёг, асіѵ. недовѣрчиво къ сво¬ 

имъ силамъ, неувѣренно, боязливо. 

йіШйепІіа, ае, Г. недовѣрчивость къ 
себѣ, неувѣренность (прот. сопйсіепііа). 
йіШйо, Іізиз зиш, ёге, не довѣрять, 

а) не полагаться, не надѣяться на что, 
отчаяваться (прот. сопЯбеге), аісі, аісі 
геі. —Ь) въ част., не вѣрить, сомнѣ¬ 
ваться, съ асе. с. іпі*. 

йіШпсІо, ПсП, йззиш, ёге, раскалы¬ 
вать, расщепывать, раскалывая разби¬ 
вать, I) соб.: рогіаз типегіЬиз, отво¬ 
рять посредствомъ подкупа ворота ф.— 
II) пер: едиісіст піЬіІ Ьтс біГйпсІегв 
роззит, я по крайней мѣрѣ не могу 
не согласиться вполнѣ съ твоимъ мнѣ¬ 
ніемъ ф: сііет, испортить день ^отло¬ 
жить разсмотрѣніе дѣла до другого дня). 

йШіп^о, ёге, преобразовывать = пе¬ 
рековывать; карт.=передѣлывать, пе¬ 
ремѣнять ф. 

(іііШёог, ёгі, не признаваться, за¬ 
пираться, отрицать (прот. Гаіеог). 
йіШйо, Йихі, Йихиш, ёге, I) разли¬ 

ваться, о водахъ, іп ріигез рагіез, раз¬ 
дѣляться.—II) расплываться, а) о ли¬ 
цахъ, пер., аЦа ге, утопать въ чемъ, 
Іихигіа. — Ь) о неодуш., разсѣяться, 
пропасть, 
йШй^іо, ій^і, Іи^ііиш, ёге, разбѣ¬ 

гаться, разсѣваться, шеіи рсгІеггШ сііГ- 
?и§ітиз: піѵез сПйи^ёге, снѣгъ сошелъ ф. 
йШипйо, Іййі, Ійзиш, ёге, разливать, 

въ разз. часто тесііаі. = изливаться, 
I) жидкость, ѵіпа, разливать въ сосу¬ 
ды (•('): зе (о водѣ), разливаться: ѵепѳ- 
пшп іп аЦт ф: апітат іп агта сги- 
оге, умирать отъ истеченія крови на 
доспѣхи ф.— И) разсыпать, распро¬ 
странять, расширять, ііпез ітрегіі 
Іоп^е Іаіедие. — Разз. часто тесііаі. = 
распространяться, расширяться (часто 
съ Іаіе, Іоп&ѳ Іаіедиѳ), съ аЫ. (по, на) 
или съ іп с. асе. (о вѣтвяхъ, раскиды¬ 
ваться; о свѣтѣ, пламени гс): сіійизіз 
саріИіз, съ распущенными волосами.— 
пер., а) вооб.: аЬ аЦо рег Ьаііит 
сіійшкіі, развѣтвляться, разростаться 
(о родѣ *}*). — Ь) въ част., разсѣять, 
а) = развеселять (прот. сопігаііеге), 
апітоз типеге ВассЬі (■)*). — р) облег¬ 
чать, йоіогет зиит йетіо (слезами). 

йі^ёго, $ез8і, зезіит, Ьге, разносить, 
I) разстанавливать, 1) соб., а) разса¬ 
живать, сажать, сѣять въ разныхъ мѣ¬ 
стахъ, зе^еіеш ф.—Ь) расчесывать, 
причесывать, приводить въ порядокъ, 
саріііоз ф.—2) пер., а) распредѣлять, 
рсепат іп отпез ф. — Ь) располагать 
въ надлежащемъ порядкѣ, по порядку 
вносить, потіпа іп сосіісет ассеріі ѳЬ 
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<ехрепзі. — с) въ подлежащемъ порядкѣ, 
или послѣдовательно указывать, съ до- 
пол. предл.— 4) по порядку истолковы¬ 
вать (о прорицателѣ), отіпа (*)*). поѵет 
ѵоіисгез іп ЬеШ аппоз, пріурочивать къ 
к (1*).—е) приводить въ порядокъ, ассеріі 
іаЪиІаз опшез: сагтіпа іп питегшп, 
раскладывать въ порядкѣ, руководствуясь 
числомъ (*)*). — II) раздѣлять, іп зеріет 

•согпиа №1ит (|). 
(іі^ийіиз, і, т. пальчикъ. 
4і$иив, і, т палецъ, I) соб.: 1) на 

рукѣ: ехігешіз 4і§іііз аіііп^еге, кос¬ 
нуться краешкомъ4 пальцевъ: 4і§і1*ит 
ргоіегге, шевельнуть пальцемъ, присту¬ 
пить къ чему: 4і^і1о (поднятіемъ пальца) 
Всегі. питегаге рег (по) (Іі^іѣоз (*)*). 
2) на ногѣ, іц 4і§ііоз аггесіиз (і). — 
И) теіоп., какъ мѣра, дюймъ, 4. ігапз- 
ѵегзит поп 4ізсе4еге аЬ Ша ге, ни¬ 
сколько не отступать отъ гс. 

4і§паіІо, опіз, I. уваженіе, ш 4і^па- 
ііопет аіф регѵепіге, пріобрѣсти чье 
уваженіе; тк. достоинство. 

4і^пё, асіѵ. достойно, по достоинству. 
4і$пІіаз, аііз, I. I) достоинство, за¬ 

слуги, Ьопоз (іі^пііаѣе ішреігаіиз, за¬ 
слугами.—И) теіоп : 1) собі, а) внѣш¬ 
нее достоинство, почетъ, уваженіе со 
стороны другихъ, значеніе; отс. почет¬ 
ное положеніе; отс. достоинство долж¬ 
ностного лица, почетная должность, 
Іапіит арші те (Іі^пііаз (личное до¬ 
стоинство) роіезі: езі бі^пііаііз теаѳ, 
сообразно съ моимъ достоинствомъ, зе- 
сип4шп Іосит 4і§пі1аііз оЬІіпеге, по 
своему значенію занимать второе мѣ¬ 
сто: а^т а(і зиттат сіі^пііаіет рег- 
4исеге, до высшихъ почестей. — Ь) вну¬ 
треннее достоинство, честность, честный 
образъ мыслей, а^еге сит (іі^пііаіе 
(честно): гез поп ЬаЪеі 4і§пііаіет. — 
2) пер., а) статный видъ, благородная 
наружность, представительность, риегі 
та^па ргае4ііі 4і§т1аіе — Ь) величе¬ 
ственная внѣшность, великолѣпіе зданія 
ас, рогіісиз, игЬіз. 

4і&по, аѵі, аіиго, аге, удостоивать, 
4і^аагі разз., с. аЫ. 

4і^пог, аіиз зит, агі, I) считать до¬ 
стойнымъ, удостоивать, аіят Ъопоге.— 
II) считать приличнымъ, во время им¬ 
періи = благоволить, соизволять, сь іпГ. 

(іі&поэсо, §пбѵі, ёге, распознавать, 
различать что отъ чего, аЦ4 аЬ а^аге 
или одно а^а ге (отъ чего); тк. аіері аЦа 
ге (по чему); часто одно 4. аіят и а^4. 

йіршэ, а, шп, достойный, 1)=заслу- 
^киваюшій чего, имѣющій право на что, 

о лицахъ и неодуш., съ аЫ. (напр. 
тазогіЪиз зиіз: тетогіа); съ зир. 2 
(напр 4іс1и); съ допол. предл. (напр. 

а1Циап4о ітрегеі); съ иі с. сопі.; 
съ іпГ.; тк. аЬзоІ. (напр. 4і^пі іп4і^пЦие: 
4і§пі еі і4опеі, достойные л заслужи¬ 
вающіе наказанія). — II) пер., кого или 
чего достойный, стоящій =?= соотвѣт¬ 
ствующій, приличный, съ аЫ., 4осіо 
Ьотіпѳ еі атіео 4і^пит еззе: піЬіІ пе- 
&аге, ^ио4 4опо 4і§пит еззеі. - аЬзоІ., 
соразмѣрный съ дѣломъ, достаточный, 
соотвѣтственный, таегог: роепа 4. рго 
іасііз: ех таіа сопзсіепііа 4і§паіітеге, 
бояться надлежащаго наказанія.—часто 
4і§пит езі = прилично, съ іпГ. или съ 
асе. с. іпГ.; аЪзоІ., иі 4і§пит езі (егаі). 

4і&гё4іог, кгеззиз вит, $гё4і, расхо¬ 
диться, уходить, удаляться (прот. соп- 
&ге4і), I) соб , аЬзоІ., аЬ аЦо. ех а^о 
Іосо —И) пер., удаляться, уклоняться, 
4е или а саиза. 

4і§геззйз, йв, т. уходъ, отъѣздъ, 
удаленіе (прот. соп^геззиз), зиргѳтиз 
послѣднія минуты прощанія (■}■). 

4Ци4ісО' аѵі, аіига, аге, I) разрѣ¬ 
шать, рѣшать, сопігоѵегзіат (споръ): 
4уи4ісаіа ЬеШ іогіипа. — тк. съ допол. 
предл.—ІІ)что-н. различать, у ега еі іаіза. 

4ПаЪог, Іарвав вит, ІаЪі, I) распа¬ 
даться, 1) соб., о строеніяхъ, тѣлахъ 
2с, разрушаться, разлагаться, о жид¬ 
костяхъ, распускаться, разжижаться, 
таять; объ облакѣ, разсѣваться,расхо¬ 
диться.— 2) пер., распадаться, прихо¬ 
дить въ упадокъ, пропадать, погибать, 
о государствѣ, хозяйствѣ, богатствѣ, 
силѣ, могуществѣ. — И) откуда-н. или 
отъ кого отдѣляясь ускользать, 1) соб.: 
«) о лицахъ, особ, о солдатахъ, расхо¬ 
диться, разбѣгаться, аЬзоІ., съ аЪ или 
съ ех с. аЫ., съ іп или съ а4 с. ассг., 
тк съ зир. 1 (напр. ргае4а!ит).—р) о 
неодуш., ускользать, о водѣ гс; объ огнѣ, 
распространяться. — 2) пер.: ускользать, 
исчезать, а) вооб.: 4і1арзіз іпіег поѵа 
^аи4іа сигіз (*)*): 4е теа тетогіа 4і1а- 
Ъипіиг, выходятъ изъ памяти, забыва¬ 
ются — Ь) въ част., о времени, прохо¬ 
дить, 4і1арзо Іетроге. 

4іІасёго, аѵі, аіит, аге, растерзы¬ 
вать, терзать (соб. и пер.). 

4ПапІо, аѵі, аіит, аге, растерзы¬ 
вать, разрывать на куски 

4і1аг&Іог, Низ вит, ігі, щедро разда¬ 
вать, дарить. 

4і1аі>Іо, опіз, I. откладываніе, отсро 
чиваніе, Ьаес гез пиііат 4. гесіріі (ра~ 
Іііиг), не терпитъ отлагательства. 
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<ИШо, аѵі, аішп, аге, расширять 
(прот. соагіаге, соавдизіаге, сотргі- 
теге), сазіга.— пер,, распространять: 
діогіат. — въ част., въ рѣчи распро¬ 
страняться, подробно излагать (прот. 
соагіаге, сопігаЬеге), огаііопеш. 

* ёііаібг, огіз, ш. откладыватель, отла- 
гатель. 

1. ёПескш, а, шп, РАф. любезный, 
дорогой, аісі (*(•). 

2. (ІПесійв, йз, т. см. йеіесіпз. 
йШдепа, епііз, РАф. старательный 

(прот. педіідепз), 1) вооб.: а) о ли¬ 
пахъ = старательный, аккуратный, точ¬ 
ный, аЬзоІ. или съ іп с. аЬІ. — съ деп., 
ѵегііаііз =*= правдивый. — Ъ) (оЪ]ес1іѵ.) 
о неодуш., тщательно обработанный, 
отчетливый, чистый, іпйизігіа. — И) въ 
част., разсчетливый, экономный, тк. іп 
аіда ге. 

(ІШдепІёг, а<1ѵ. старательно, тща¬ 
тельно, аккуратно, добросовѣстно (прот. 
педіідепіег). 

йііідепііа, ае, Г. стараніе (прот. пѳ- 
діідепііа), I) вооб.=стараніе, тщатель¬ 
ность, аккуратность, сі. акуз геі (въ 
чемъ): іп акрі: поп езі іп ѵиідо (1. 
(осмотрительность). — II) въ част., раз- 
счетливость, экономія. 
йШдо, Іехі, Іесіиш, ёге, глубоко ува¬ 

жать, цѣнить, отс. любить (изъ ува¬ 
женія; прот. педіідеге, осііззе), акрп: 
іпѣег зе, другъ друга: іп Ша аеіаіѳ ри- 
Догѳт. 

(ІІІйсёо, ёге, быть свѣтлымъ, яс¬ 
нымъ.—пер., быть очевиднымъ, сіііисегѳ 
соеріззе, становиться очевиднымъ (объ 
обманѣ и т. п.). 
Шійсезсіі, ІихіЧ, ёге, становиться 

свѣтлымъ, свѣтлѣть, лично о днѣ, и 
безлично: разсвѣтаетъ. 

(Шйсісіё, айѵ. свѣтло, пер. = ясно, 
понятно. 

сШйсШиз, а, нт, свѣтлый, пер. = 
ясный, ПОНЯТНЫЙ. 

(Шйсйіпт, і, п. разсвѣтъ (прот. сге- 
ризсиіит), ргіто йііисиіо и одно <1ііи- 
спіо съ разсвѣтомъ, на разсвѣтѣ. 
ёііййіиш, Іі, п. время роздыха (давае¬ 

маго гладіаторамъ).— отс. пер., сіііисііа 
розоо, я прошу кратковременной от¬ 
срочки (I). 

<Шйо, Ійі, Ійіит, ёге, жидкостью раз¬ 
водить, I) соб.: а) размачивать, размяг¬ 
чать, Іаіегез: заіа Іаеіа (I).—о) разво¬ 
дить, разжижать, шеі РаІегпо. — с) въ 
част., разлагать, съ помощью разложе¬ 
нія приготовлять, ѵепепшп (ядовитый 
напитокъ). — 2) пер., смягчать, осла¬ 

блять, удалять, разгонять, а) вооб.: 
тоіезііаз отпез. — Ь) въ част., ложное 
утвержденіе ослаблять, опровергать, 
егішеп. 

(ШСШпд, а<1ѵ. сотр., жиже, слабѣе. 
ёіШІиз, а, пт, РАсу. разведенный* 

водою, слабый. 
(ШйУІёз, ёі, I. разлигіе водъ, навод¬ 

неніе (|). 
(Шйѵіит, Іі, п. I) разлитіе бодъ, на¬ 

водненіе (тк. въ' ріиг.). — II) пер., опу¬ 
стошеніе, разореніе (*}*). 

* (ІІшапо, аѵі, аге, разливаться. — 
въ карт., распространяться, теиз 16- 
гепзіз ІаЬог ѵііае^ие гаііо сіішапаѵіі ай 
ехізіігпаііопет Ьотіпит раиіо Іаііиз, 
мои труды на форумѣ и образъ моей 
жизни снискали мнѣ уваженіе въ нѣ¬ 
сколько болѣѳ широкомъ кругу людей. 
ШшёІІог, тепзиэ зпш, ігі, размѣ¬ 

рять, измѣрять. 
йішёіо, аѵі, аішн, аге, и <1ер. йітё- 

іог, аіиз вит, агі, размѣрять, измѣ¬ 
рять, отмѣрять, Іосиш сазігіз, отмѣтить 
мѣсто для лагеря. 
йітісаііо, опіз, Г. I) жестокій бой, 

борьба, сраженіе; отс. ипіѵегзаѳ геі и 
ипіѵегза, рѣшительное сраженіе, гене¬ 
ральное сраженіе.—П) пер., состязаніе^ 
на словахъ. — съ деп. оЭД., борьба за 
что-н., опасность, рискъ потерять что-н. 
йішіео, аѵі, аіипі, аге, I) холоднымъ 

блестящимъ оружіемъ бороться, сра¬ 
жаться, ргоеііо, асіе: сит акр, іпіег 
зе: асіѵегзиз акрп: (Іо или рго а^а 
гѳ. —П) пер., всѣми силами бороться,, 
съ цѣлью достичь чего, домогаться, аЪ- 
зоі. или отпі гаііопѳ егіѣ (іітісапйшп, 
иі еіс.—съсіе с. аЫ.=рисковать чѣмъ, 
быть въ опасности лишиться чего, сіе- 
ѵііа, <Іе Іата (честнаго имени): (іѳ ге- 
риіза, подвергаться опасности получить 
отказъ: сіе саріііе зио, рисковать своею 
жизнью: іп зіпдціаз Ьогаз (ежеминутно) 
сарііѳ зио. 

(Іітійіаіиз, а, пт, раздѣленный по¬ 
поламъ, отс. (1. аптіз, полгода: шш$ 
сіітіііаіиздие тепзіз, полтора мѣсяца. 

(1ітІ(1Іиз, а, пт, половинный, иол—, 
зраііит: рагз, половина: (Іішііішз ра- 
ігит, (Іітійіиз рІеЬіз, наполовину при¬ 
надлежащій къ патриціямъ, наполовину 
къ плебеямъ. — зиЬзі., сіітійіит іі, п. 
половина; отс. (Іітісііо (въ половину) 
ріиз: (Іітісііо сагіиз, въ полтора раза 
дороже. 

(іішіззіо, опіз, I. I) разсылка, отпра¬ 
вленіе въ разныя стороны.—11) отпускъ=& 

увольненіе, гешідит. 
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йітіііо, шізі, тіззшн, ёге, I) разсы- 
лать, отправлять въ разныя стороны, 
пипііоз іп отпез рагіез: асіет (осиіо- 
гшп) іп отпез рагіез, обращать во всѣ 
стороны (у). — И) отпускать, отсылать 
и вооб. оставлять, А) соб.: 1) вооб.: 
а) личные объекты (прот. геііпеге), 
а^ш съ аѣ зе или съ ех с. аЫ. (аіят 
ех тапіѣиз, выпустить кого изъ рукъ), 
съ ай или съ іп с. асе. или съ однимъ 
асе. Іосі (тк. йотшп).— съ двумя асе., 
аЦт іпсоішпеш, оставить кого безъ 
наказанія.— Ъ) вещ. объекты, Ішпіпа.— 
или = выпускать изъ рукъ, ронять, бро¬ 
сать, зі&па ех теіи: ІіЬгит е тапіѣиз.— 
2) въ част.: а) личные объекты: а) собра¬ 
ніе гс распускать, зепаіит: сопѵіѵіит.— 
(Г) солдатъ отпускать, увольнять, ехегсі- 
іит, Іе^іопет.—Ъ) вещ. объекты, орріеіа, 
ргоѵіпсіат. — В) пер.: а) лицо: ізіоз 
зіпе иПа сопіитеііа, оставить въ покоѣ 
безъ всякаго посрамленія.—Ъ) вещ. объ¬ 
екты, упускать, бросать, отказываться 
отъ чего, «) сопсг.: іііазіогіипаз тогіе.— 

аѣзіг.: ѵісіогіат: орри&паііопет: 
Зиз зиит (прот. ,іиз зиит геііпеге), от¬ 
казаться отъ своего права: ргіпсіраіит 
(отъ главенства): іфигіат ітрипііат, 
оставить безъ наказанія. — съ сіаі;. 
регз., оставить что-н. въ угоду кому, 
ігаешкііат зиат геі риЫісае. 

Йітбѵёо, тбѵі, тбіит, ёге, раздви¬ 
гать, I) раздвигать, раздѣлять, разсѣ¬ 
кать, адиат согроге (*)*): Іеггат агаіго, 
бороздить землю (■(■): гаиса ога Іаііѣиз 
зопіз, открывать (у): оѣзіапіез рго- 
р^иоз, протѣсниться черезъ (*(•). — 
II) вещь или лицо отодвигать, удалять, 
1) соб., шпѣгат (*)•): отпез. — карт., 
аідт а^а ге (чѣмъ-н.) шшдиат й., иі 
еіс., подвинуть къ тому, чтобы (I). — 
2) пер., лицо отъ кого, чего отклонять, 
отвлекать, едиііез Котапоз а- ріеѣе: 
ййе зосіоз. 

(Ипозсо, СМ. ЙІ&ПОЗСО. 

йіпіітёго, аѵі, аіит, аге, разсчиты¬ 
вать, I) отсчитывать, ресипіат аіеі, вы¬ 
плачивать.—II) исчислять, перечислять, 
сосчитывать, зіеііаз. 
йіоесёіёз, ае, т. завѣдующій цар¬ 

скими доходами. 
йібіа, ае, I. сосудъ о двухъ ручкахъ 

(для випа I). 
йірібта, таііз, п. оффиціальное ре- 

комепдательпое письмо, выдаваемое от¬ 
правляющимся въ провинцію, 
йігае, см. йігиз. 
йігссіё, айѵ. прямо, по прямому на¬ 

правленію. — пер., прямо, напрямпкъ. 

йігесіб, см. йігесіиз. 
Йігесіиз, а, ит, РАф. прямой, I) 

горизонтально прямой, подъ прямымъ 
угломъ лежащій, горизонтальный (прот. 
Ігапзѵегзиз, оЫщииз), а) соб.: ІгаЬез, 
поперечныя бревна: йігесіа таіегіа іп- 
Іесіа, брусья, положенные прямо, т.-е. 
такъ, что подъ прямымъ угломъ сопри¬ 
касались съ поперечными брусьями = 
продольные брусья: рагіез, идущая подъ 
прямымъ угломъ: ѵіа (и въ карт.). — 
Ъ) пер., а) о человѣкѣ, прямой, прямо¬ 
душный, Ьото. — р) о рѣчи, прямой, 
откровенный, безъ обиняковъ, гаііо. — 
аЫ. йігесіб, айѵ. прямо, по прямому 
направленію.— П) вертикально прямой, 
вертикальный, перпендикулярный, от¬ 
вѣсный, (игѣз Неппа) Іоіа аѣ отпі 
айііи сігситсіза аЦие йігесіа езі, кру¬ 
гомъ крутизною отрѣзанъ отъ гс. 
йігерііо, бпіз, Г. разграбленіе, расхи¬ 

щеніе (тк. въ ршг.). 
йігерібг, бгіз, т. грабитель. 
йігІЬёо, Ьйі, ёге, раздавать таблички 

для подачи голоса въ комиціяхъ и су¬ 
дахъ, Іаѣиіаз. 

*йШЪШо, бпіз, I. раздача табличекъ 
для подачи голосовъ. 

йШЪІібг, бгіз, т. раздаватель табли¬ 
чекъ для подачи голосовъ въ комиціяхъ 
и судахъ. 

йігі&о, гехі, гссішп, ёге, что-н. рас¬ 
прямлять, дѣлать прямымъ, выпрямлять, 
тк. ставить прямо, располагать въ пря¬ 
мой линіи, опредѣлять направленіе 
чего-н., I) соб.: а) вооб.: асіет, вы¬ 
строить боевую линію: ге^іопез или ѵі- 
соз (игѣіз): йпез, опредѣлить, регули¬ 
ровать. — Ъ) направлять, сигзшп ай 1і- 
Іога: ^геззит (ходъ корабля): іеіа іп 
согриз (*(*): зріеиіа агси, стрѣлять изъ 
лука (*(*): тк. ѵиіпега (стрѣлы, нанося¬ 
щія раны *(*). — тк. іпіг. == принимать 
направленіе, іп ігопіет, становиться въ 
линію: ріапіііез Ьіпс йігі^епз, прости¬ 
рающаяся.— П) пер.: а) вооб.: устраи¬ 
вать что-н. руководствуясь чѣмъ-н., со¬ 
ображаясь съ чѣмъ, приноравливаясь къ 
чему, ѵііат ай сегіат гаііопіз погтат: 
Ьопезіаіе иіііііаіет. — Ъ) направлять, 
обращать на что, къ чему, со^ііаііопет 
ай аідй. — іпіг., стремиться, йіѵіпаііо 
ай ѵегііаіет заеріззіте йігі§іі, ведетъ 
къ истинѣ. 

йігіто, ёті, етріпт, ёге, разнимать, 
разобщать, раздѣлять, I) соб.: іпіезіаз 
асіез. — о мѣстности (особ, о рѣкахъ, 
проливахъ), игѣз Ѵиііигпо йитіпе йі- 
гетріа. — II) пер., прерывать, прскра- 
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тать, а) вооб.: сошіііа, ал^лгілт: 
рл^пат. — Ъ) въ част.: «) связь г с 
прерывать, нарушать, ѵеіегет сол,(лпсіі- 
опет: соііодшит. •— /9) споръ гс пре¬ 
кращать, устранять, сегіатіпа (*(■): Ъеі- 
Іит: солігоѵегзіат, рѣшить: Іііет, рѣ¬ 
шить (*)*)• 

бігіріо, гірйі, герішн, ёге, I) разры¬ 
вать, раздирать на части, а) вооб.: 
аЦш (у). — Ъ) въ част.: расхищать, 
разграблять, грабить. — о солдатахъ, 
ітребітепіа, сазіга Ъозіііііег. — П) сры¬ 
вать, отрывать, а ресіоге ѵезіет. 
бігііаз, аіів, і. I) ужасное несчастіе, 

ужасъ. — П) жестокость. 
біготро (бізгпшро), глрі, гпріпт, 

ёге, разрывать, разбивать, I) соб.: іепліз- 
зіташ рагіет (пиЬіз): Ьото біглрілз, 
разбитый (=хворый). — П) пер.: а) съ 
личными объект., тебіаі., біглтрі = отъ 
досады, зависти г с лопнуть, выходить 
изъ себя, аЬзоІ. или съ аѣі. (отъ чего).— 
Ь) съ аЪзіг. объект., расторгать, пре¬ 
рывать, атісіііаш. 

(іігйо, гйі, гйіпт, ёге, разрушать, 1) 
соб.: пгЬеш: тигоз, разбивать: а^тіпа, 
разогнать, разсѣять (*)*). — II) пер.: аеге 
(Іігиі (о солдатахъ), въ наказаніе ли¬ 
шаться жалованья; насмѣшливо, іп длі- 
Ьиз (сазігіз) длит &едиепз еззеі, іа- 
теп аеге біглілз езі, его обобрали (за 
игорнымъ столомъ): Ьото біглрілз бі- 
гиіпздие, человѣкъ хворый и разорив¬ 
шійся. 

(Іігііз, а, пт, страшный, зловѣщій, I) 
какъ і. і. религ. языка, отел (*(*): со- 
теіае (*)*): геіі^іо, святость, внушающая 
благоговѣйный страхъ (-|*). — злЪзі., 
<Іігае, 5гит, і*. и біга; бгшп, п. страш¬ 
ныя предзнаменованія.—II) пер., ужас¬ 
ный, страшный, а) о неодуш., ехзесга- 
ііо (*(*). — злЪзі., бігае, агит, Г. прокля¬ 
тія. — отс. бігае йшеЬгез, проклятія, 
угрожающія гибелью. — абѵ., біга (ріиг. 
асе.) ігетепз, страшно скрежеща зубами 
(I). — Ъ) объ одуш., страшный, жесто¬ 
кій, свирѣпый; зиЬзі., Бігае, агат, 
і.=Глгіае, Фуріи (богини мщенія ^). 

(Из, біііз, т. и И, бііё, із, п. (изъ 
біііз), богатый (прот. ралрег), аЬзоІ., 
съ §ел., біііззітлз адгі (і*); съ аЫ., 
беІлЪга біііа бопіз (*(•). 
бізеббо, сеззі, сеззшп, ёге, I) расхо¬ 

диться, раздѣляться, іп блаз рагіез, 
іпіег зе.—о неодуш., (Іізсесііі іегга: соѳ- 
Ішп <Іі8се(Ііі, разверзается; отс. небо про¬ 
ясняется или погода разгуливается (*[•).— 
П) уходить, удаляться, А) соб.: 1) вооб., 
аѣзоі., съ бе или съ ех с. аЫ'. (бе ѣю 

или съ однимь аЫ., съ іп, аб с. асе. 
или съ однимъ асе. Іосі (тк. бопшт), 
съ 1. зир. (напр. сиЬііит). — 2) въ част.: 
а) воен. і. і.: а) = откуда-н. выходить, 
выступать, отступать, аЬзоІ. или съ 
аЬ, ех с. аЫ. или съ аЫ. Іосі; отс. аЬ 
зі^шз, покинуть строй: аЬ агтіз, сло¬ 
жить оружіе: а Ъеііо, удалиться съ 
театра войны.—/9) = изъ сраженія (по¬ 
бѣдителемъ, побѣжденнымъ) уходить, 
выходить, ѵісіѳг, ѵісінз бізсебіі: іл- 
іесіа ге или іпѣэсііз геЬиз.—отс. вооб. 
(побѣдителемъ изъ суда, безнаказанно 
гс) выходить, уходить, злрегіог бізсе¬ 
біі: а1с]з ііуигіа ітрипііа бізсебіі, 
остается безъ наказанія. — Ь) вражд., 
отдѣляться отъ кого, отпадать, поки¬ 
дать кого (аЬ атіеіз, разстаться съ 
друзьями). —В) пер.: 1) вооб.: ех ѵііа 
іапщлат ех Ьозріііо или одно а ѵііа 
(=умирать): а гѳ, удаляться отъ темы 
(объ ораторѣ).—пер., о неодуш., исче¬ 
зать, ЬозііЪлз зрез роііипбі оррібі біз- 
сеззіі. — 2) въ част.: а) отъ чего-н. 
отступать, уклоняться, оставлять что, 
отказываться отъ чего, аЬ оШсіо, измѣ¬ 
нить своему долгу: аѣ оррн^паііопе 
сазігогит, отказаться отъ гс. — Ь) о 
сенатѣ, іп а^ат зепіепііат, согла¬ 
ситься съ какимъ-н. мнѣніемъ: іп аііа 
ошпіа, быть совершенно противнаго 
мнѣнія: отлез ео бізсеззегилі, перешли 
туда = подали свой голосъ въ пользу 
того предложенія; ср. ило ( = аб илоб 
8С.) лплщлат аліе бізсеззлт езі, къ 
чему раньше никогда не прибѣгали. 
бізсеріаііо, бліз, і. разсужденіе, пре¬ 

ніе, дебаты, изслѣдованіе спорнаго во¬ 
проса, разысканіе. — иногда тк.= спор¬ 
ный вопросъ. 
бізсеріаібг, бгіз, т. разбиратель до¬ 

водовъ въ спорномъ дѣлѣ, судья. 
бізсеріо, аѵі, аіпт, аге, I) какъ судья, 

спорное дѣло разбирать, полюбовно рѣ¬ 
шать, быть посредникомъ, судьею въ 
какомъ-н. дѣлѣ, аЬзоІ. или солігоѵег- 
зіаз: ірзо ехегсііл бізсеріапіе. — П) о 
спорящихъ сторонахъ, о спорномъ во¬ 
просѣ разсуждать, дебатировать, рѣ¬ 
шать, бе сопігоѵегзііз арлб аЦт или 
іпіег зе агтіз. 
бізсегпо, сгёѵі, егбіпт, ёге, раздѣ¬ 

лять, отдѣлять, I) соб.: йпез еоглш 
(о горѣ). — ср. поэт., Іііет агѵіз, 
устранять споръ о поляхъ (о погра¬ 
ничномъ камнѣ). — о разграниченіи 
политическаго состоянія, опшіа бізегі- 
тіла іаііа, дліЬлз огбіпез бізсегпегел- 
ілг. — отс. бізегеілз, а, лт, тк. — отда- 
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ленный.—ГГ) пер., различать, отличать, 
51108: аідт аЪ аідо. 

бізсегро, сегрзі, сегріиш, ёге, разры¬ 
вать, раздирать на части, раздѣлять, 
аідт или акрі. — о вѣтрахъ гс, разго¬ 
нять, разсѣвать (*)•). 
бізсеззіо, опіз, ?. 1) расхожденіе, от¬ 

дѣленіе, тк. съ аЪ с. аЫ. —II) удаленіе, 
а) отъѣздъ, выступленіе, аіф. — Ъ) 
переходъ сенаторовъ на ту или другую 
сторону, подача голосовъ, голосованіе, 
рег (Іізсеззіопет, однимъ голосованіемъ: 
іи Саіопіз зепіепііат Іасіа езі (Іізсеззіо, 
согласились съ мнѣніемъ К. 

бізсеззйз, йз, т. I) расхожденіе, раз- 
отупленіе, отдѣленіе, саеіі=варница.— 
II) уходъ, удаленіе, тк. о лицахъ, отъ¬ 
ѣздъ, разлука (прот. гебііиз). — въ част., 
а) уходъ, отступленіе, выступленіе, тк. 
съ а Іосо. — Ь) эвфем., удаленіе = из¬ 
гнаніе. 

бізсібішн, Хі, п. разрывъ, I) разрывъ, 
расторженіе (тк. брака).—въ част., раз¬ 
лука, <1. іиит (съ тобою). — II) пер., 
разладъ. 
бізсіпсіиз, а, ига, РАф*. небрежный, 

безпечный, легкомысленный (*)*). 
сіізсішіо, асібі, зсіззиш, ёге, разди¬ 

рать, разрывать, I) соб., іипісат, рас¬ 
пахивать (чтобы обнажить грудь): со- 
іет поѵасиіа, разрѣзать. — II) пер., 
атіеіііат, вдругъ прервать дружескія 
отношенія (прот. біззиеге). 

бізсіп&о, сіпхі, сіпсіит, ёге, распоя¬ 
сывать, развязывать, распускать, іипі¬ 
сат: бізсіпді, о лицѣ, сепіигіопез біз- 
сіпсіі (въ наказаніе). 

бізсХрІіпа, ае, Г. I) обученіе, ученіе, 
<іаге йВит аіеі іп бізсір1іпат:-гез, диа- 
гит (іізсірііпа езі, предметы, которые 
преподаются.—Ріиг. = учебныя заведе¬ 
нія.— П) теіоп.: 1) оіу.: а) наука, 
искусство,зигіз: (I. (іісешіі, риторика: 
тііііагіз, тіііііае или ЪеШса.—отс. си¬ 
стема, ученіе, бгиібит. — Ь) порядокъ, 
дисциплина*,* тііііагіз, тіііііае, военная 
дисциплина. — тк. устройство, геі риЫі- 
сае или сіѵііаііз, госуд. устройство. — 
2) зиф.: а) пріобрѣтенные ученіемъ 
принципы, правила, пріемы. — Ъ) въ 
част., методъ преподаванія, 

бізсірйіа, ае, Г. ученица. 
бізсХрйіиз, і, т. ученикъ (прот. та- 

(рзіег). 
бізсіибо, сіизі, сійзит, ёге, заклю¬ 

чать особо, разрознивать, разобщать, 
I) вооб.: Когеа ропіо (|): іідпа, удер¬ 
живать на надлежащемъ разстояніи. — 

■пер., топз, диі Агѵегиоз аЬ Неіѵііз біз- 

сіибіі, отдѣляетъ. — П) прегн., раздви¬ 
нуть, расшатать, тогзиз гоѣогіз (у). 

бізсо, бібіеі, ёге, учиться, изучать, 
I) вооб.: ііііегаз Огаесаз: Ііііегаз ариб 
аідт: (ііаіесіісат аЪ аідо; і(1 бе те: 
ѵігіиіет ех аідо (*)*). — съ іпГ. или съ 
асе. с. іпГ. — или съ допол. предл. —1 
ЬбіЪиз, учиться играть на струнномъ 
инструментѣ. — II) узнавать, аЪ аідо; 
въ част., бізсеге саизат, ознакомиться 
съ дѣломъ (о законовѣдахъ). 

бізебібг, бгіз, I) разноцвѣтный, пе¬ 
стрый. — И) поэт, пер., различный, 
непохожій, тк. аісі: ѵезііз б. Гаііз 
теіз, по цвѣту несоотвѣтствующая (*)*). 
бізсопѵёпіо, іге, не согласоваться, не 

соотвѣтствовать. 
бізсогбіа, ае, Г. несогласіе, раздоръ 

(прот. сопсогбіа). 
* бізсогбібзиз, а, иш, сварливый, 
бізсогбо, аѵі, аге, быть несогласнымъ, 

быть или жить въ раздорѣ, не ладить, 
I) соб., аѣзоі. или сит аідо, или ве¬ 
сит: іпіег зе. — П) не согласоваться, 
не соотвѣтствовать, аісі (і*). 
бізсогз, согбіз, несогласный (прот. 

сопсогз), I) соб., находящійся въ раз¬ 
дорѣ, не въ ладахъ, аѣзоі. или зесшп, 
аісі (зіЪі) или аб аііа. — П) пер., несо¬ 
гласный, противорѣчивый, стоящій въ 
противорѣчіи, б. іпіег зе гезропза: 
Геіиз, двуобразный (сверху быкъ, снизу 
человѣкъ *р). — съ аЪІ., непохожій, 
различный, отличающійся по чему-л., 
зопо (і*). 
бізсгёраіХо, опіз, Г. разногласіе, не¬ 

согласіе. 
бізегёро, сгёрйі, аге, разногласить, 

быть несогласну, быть нестройну (прот. 
сопзопаге), о музык. инструментахъ гс; 
пер., не согласоваться, быть несогласну, 
противорѣчить, находиться въ противо¬ 
рѣчіи (прот. ипиіп зопаге, соп^гиеге), 
аѣзоі. или сит аідо или сит аіда гѳ: 
аЪ аіда ге: зіѣі: іпіег зе.— Ъ) ітрегз., 
бізегераі, нѣтъ согласія, существуетъ 
противорѣчіе, мнѣнія различны (прот. 
сопѵепіі), бізегераі іпіег зегіріогез: 
іііиб Ьаиб диадиат бізегераі съ асе. с. 
іп?: поп или Ьаиб бізегераі, диіп с. 
соф. 
біасгіѣо, зегірзі, зегіріит, ёге, I) въ 

разныхъ мѣстахъ писать. — II) распре¬ 
дѣлять, ,)ига. Ср. безегіѣо. 

бізегішёп, шіпіз, п. то, что отдѣ¬ 
ляетъ одинъ предметъ отъ другого, 
I) соб.: а) сопсг., рубежъ, черта раз¬ 
граниченія, точка расхожденія, о по¬ 
звоночномъ столбѣ, перешейкѣ, про- 
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борѣ волосъ (сіио тагіа регіепиі сіізсгі- 
тіпе зерагапіиг, перешейкомъ: йізсгітеп 
сотаѳ, проборъ і*); поэт., Іеіі, рубежъ.— 
Ь) аЪзіг.: «) промежутокъ, зраііига 
бізсгітіпа Гаіііі (і*). — /9) разстояніе, 
аедио (Іізегітіпе (і*). — у) интерваллъ 
въ музыкѣ, зеріет бізсгітіпа ѵосит, 
семизвучная, семиструнная дира (і).— 
П) пер.: а) разница, различіе, аѣзоі., 
съ деп. или съ іпіег с. асе.; отс. ів 
ѵиідо поп езі Лісгітеп, толпа не обла¬ 
даетъ способностью различать (силою 
распознаванія). — Ь) рѣшеніе, а) вооб.: 
іп (іізегітіпѳ езі пипс Ъшпапшп опте 
депиз еіс., теперь рѣшается общечело¬ 
вѣческій вопросъ гс; Ьаий іп та§по 
ропеге (Іізегітіпе, не придавать большой 
важности. — /9) рѣшеніе = исходъ, ко¬ 
нецъ. аіф геі <і. езі или розііит езі 
іп аца ге. — у) теіоп., аа) средство 
для рѣшенія, проба, опытъ (і). — рр) 
рѣшительный моментъ, критическое 
положеніе, рискъ, опасность, іп іапіо 
(Іізегітіпе регіеиіі, въ столь очевидной 
опасности: аЛ ірзит Лізсгітеп е]из 
іетрогіз, именно въ рѣшительный мо¬ 
ментъ того критическаго положенія. 

(Іізсгітіпо, аѵі, аіиш, аге, отдѣлять. 
Лізсгірио, опіз, Г. раздѣленіе. 
Лізсгйсіо, ауі, аіиш, аге, измучивать, 

сильно мучить. 
йізсшпЬо, сйѣйі, сйШшп, ёге, ло¬ 

житься, располагаться об. за столомъ. 
Лізсигго, спггі и спсиггі, спгзнт, 

ёге, разбѣгаться во всѣ стороны, бѣ¬ 
гать туда и сюда, бѣгать въ разныя 
стороны, ѣздить повсюду, летать, аЬзоІ. 
или іп тигіз: іп согпи или іп согпиа, 
раздѣляться на гс: сігса ѵіаз: а<1 аппа: 
КІІиз Л. іп зеріет ога, раздѣляется. — 
объ аЬзіг., тепз Лізсиггіі иігодие (*]-). 

Лізспгзйз, йз, т. бѣганіе туда и сю¬ 
да, ѣзда взадъ и впередъ. 

Лізспв, і, т. дискъ, метательный кру¬ 
жокъ. 
ЛізсіШо, сп8зі,,са8зшп, ёге, I) разби¬ 

вать , раздроблять, разгром л ять, тигит. — 
II) пер., вооб. разгонять, разсѣвать, 
a) соб.: соеіиз: пеѣиіат (о солнцѣ).— 
b) пер., разстраивать, уничтожать, 
устранять, регіеиіит: гет іоіат. 

Лізегіё, аЛѵ. ясно и опредѣленно, а) 
ясно, точно.—Ъ) краснорѣчиво. 

Лізегіпз, а, шп, РАсЦ. а) о рѣчи, 
ясный и опредѣленный, краснорѣчи¬ 
вый. — Ъ) пер., о лицѣ, краснорѣчивой. 

Лібісіо, ёге, см. Лізіісіо. 
(Нздесіиз, а, иш, РАЛ), разбросаппый, 

разсѣянный (въ разныхъ мѣстахъ ле¬ 

жащій, стоящій, живущій), о лицахъ ж 
мѣстѣ. 
Ліздісіо (въ формахъ ргаез. ЛізісТо и 

Ліззісіо), ]ёсі, іесіит, ёге, разбрасы¬ 
вать, разсѣвать, разбивать, разрушать^ 
I) соб.: а) вооб.: агеет: пиЬіІа (•)*): 
Лізіесіа сотаз, съ распущенными воло¬ 
сами (і*). —въ част., военн. і. і., разби¬ 
вать, разсѣвать, соріаз ЬагЬагогит.— 
II) пер., а) разстраивать, уничтожать, 
сопзіііа.Ъ) въ част., состояніе, деньги 
бросать, расточать, мотать, ЛіЛе ас 
Ліззісе (*)*). 

* Ліфпсіё (Лцнпсіё), аЛѵ. раздѣль¬ 
но.— сотр., диаѳ Лізіипсііиз Лісипіиг, 
вещи, слишкомъ ясно выражаемыя. 
Ліз]шісіІо (ЛцпнсіХо), бпіз, і. разоб¬ 

щеніе, I) соб., разлученіе, разлука, 
теогит. — П) пер.: различіе, несход¬ 
ство, апіпюгшп, зепіепііае. 

ЛлфшЛиа (Лципсіаз), а, пт, РАЛ], 
разобщенный, отдаленный, I) соб., о 
мѣстѣ, тк. съ аЪ с. аЫ. — П) пер.: 
пе имѣющій ничего общаго съ чѣмъ-н., 
не находящійся въ связи, аЪ 
ге. — различный, отличающійся, аЪ 
аіда ге. 

Ліедип^о (Луші&о), дипхі, іипсіиш, 
ёге, разобщать, развязывать, вооб. отдѣ¬ 
лять, I) соб.: а) въ узкомъ смыслѣ« 
распрягать, іитевіа. — Ь) въ широкомъ 
смыслѣ, въ пространствѣ отдѣлять, тк. 
аЪ а1(}а ге.—Л) пер.: а вооб. разъеди¬ 
нять, удалять, разсорить (прот. соп- 
,)ші|теге), аідт аЬ аф или аЪ аф ге 
(напр. аЪ аіф атіеіііа).—Ь) различать, 
но смѣшивать (прот. соттізсеге), тза- 
піат а йігоге. 

Лізраіог, аіиз, агі, повсюду бродить, 
только въ рагі. рсгГ. 

Лізраг, агіз, неравный, несходный, 
различный (по качеству и о лицахъ по 
характеру), аЬзоі. нли аіеі: іпіег зе. 
Лізраг&о, см. Лізрег^о. 
Ліэраго, ауі, аіиш, аге, разлучать, 

раздѣлять. 
Лізрагііо, — рагііог, см. Лізрегііо. 
Лізреііо, рйіі, рцізиш, ёге, разгонять, 

разсѣвать (прот. сотреііеге), соб. и пер. 
(тк. съ аЪ с. аЫ.). 
ЛізрешШіт, <Ш, п. лишній расходъ, 

убытокъ (прот. сотрепЛіига); ріиг., 
ЛізрепЛіа тогае, потеря времени (|). 
Лізреизаііо, опіз, Г. аккуратное отвѣ¬ 

шиваніе; отс. а) равномѣрная раздача, 
раздѣленіе поровну, іпоріаѳ (незначи¬ 
тельнаго запаса хлѣба). — Ь) въ част., 
строгое распредѣленіе; отс. управленіе, 
завѣдываніе, аегагіі, ресипіае. — тк. 
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должность управляющаго, эконома, 
казначея. 

йізрепзаібг, бгіз, ш. управляющій, 
-экономъ, казпачей. 

йізрепзо, аѵі, аіиш, аге, соб. акку¬ 
ратно развѣшивать, отвѣшивать, отс. 
I) соразмѣрно раздавать, распредѣлять, 
надѣлять, озсиіа рег паіоз (і*). — И) 
равномѣрно раздѣлять, распредѣлять, 
регулировать, а) вооб.: аппит іпіегса- 
Іагііз шепзіЬиз іпіегропепйіз ііа, иі еіс.: 
ѵісіогіат, дѣлать надлежащія распоря¬ 
женія по случаю побѣды.—Ь) въ част., 
распоряжаться, завѣдывать, ресипіат. 

йізрегйо, регйійі, репШит, ёге, раз¬ 
орять, уничтожать* 

йізрёгёо, рёгіі, іге, погибать, про¬ 
падать; отс. йізрегеаш, провалиться 
мнѣ! (у). 

йізрег$о, зрегзі, зрегзига, ёге, раз¬ 
сыпать, разсѣвать, разбрасывать, рег 
адгоз раззіт согриз(|-).—пер., распро¬ 
странять, тк. іп аідй. 

ѵ (іізрегзё, айѵ. разбросанно, въ раз¬ 
ныхъ мѣстахъ. 

* Йізрегзіо, опіз, Г. разсѣяніе, уничто¬ 
женіе. 
йізрегііо (йізрагііо), іѵі и іі, Наш, 

Іге, раздѣлять, I) соб., а) раздавать, 
аЦй аісі. — Ь) распредѣлять, размѣ¬ 
щать, ехегсііит рег оррійа.—П) пер., 
іешрога ѵоіиріаііз Іаѣогіздие: шейіаі., 
іоі іп сигаз йізрегіііі апіті еогшц егапі, 
столь разнообразно было ихъ безпокой¬ 
ство. — Бер. парад, ф. йізрегііог 
(йізрагііог), Ігі, въ примѣрѣ: айтіпі- 
зігаііопет іпіег зе. 
йізрісіо, зрехі, зресінт, ёге, I) от¬ 
крывать глаза, иЬі ргішит йізрехіі. — 
П) (прегн.) іг. глазами различать пред¬ 
меты9 разглядѣть, усмотрѣть, увидѣть; 
пер.: разобрать, понять, постичь,аідй, 
аідт. 

йізріісёо, рПсйі, ріісііит, ёге, не 
нравиться (прот. ріасеге, аггійеге, рго- 
Ьагі), аЬзоІ. или йізріісеі аісі аЦй, что- 
н. не нравится (непріятно) кому: шіЬі 
йізріісеі съ іпі.— рориіо йе а^о йізріі¬ 
сеі, народъ отвергаетъ вопросъ, касаю¬ 
щійся кого-н. (прот. рориіо ріасеі йе 
аЦо). — въ част., йізрі. зіЬі, быть не¬ 
довольнымъ самимъ собою. 

йізрібйо, рібзі, ріозиш, ёге, разры¬ 
вать, взрывать. 
Йізрбііо, парад, ф. къ йезроііо. 
йізропо, рбзйі, рбзМшп, ёге, въ раз¬ 

личных ь мѣстахъ располагать, разста¬ 
влять, размѣщать, 1) вооб.: зі§па ай 
ошпез соіишпаз. — воен. і. і., ѵідіііаз 

рег игЬеш: геіциаз соЬогіез сазігіз 
ргаезійіо.—П) съ побочнымъ понятіемъ 
порядка = располагать въ надлежащемъ 
порядкѣ, распредѣлять, приводить въ 
порядокъ, сарШоз (*(*); пер., принора¬ 
вливать, приспособлять, сопзіііа іп от¬ 
пет іогіипат. 

йізрбзііё, айу. въ порядкѣ. 
йізрбзШо, опіз, і. расположеніе, раз¬ 

мѣщеніе, правильное распредѣленіе. 
йізрбзііиз, а, пт, РАЙ), надлежа¬ 

щимъ образомъ расположенный. 
йізрйіаііо, опіз, і. преніе (съ приве¬ 

деніемъ доказательствъ спорнаго во¬ 
проса), разсужденіе, изслѣдованіе. 

йізрйіо, аѵі, аіиш, аге, разсуждать, 
спорить, толковать, приводить доказа¬ 
тельства за и противъ чего-н., аЦй: 
йе аіда ге: ай аЦй: сопіга ргорозііит 
(тема) іп иігапщие рагіет (за и про- 
тивъ>: йізриіаге сопіга, спорить. 

* йвдиіго, ёге, разыскивать, изслѣдо¬ 
вать (-}-). 

й^пізШо, опіз, Г. розыскъ, изслѣ¬ 
дованіе (тк. въ ріиг.). 
Йізгишро, см. йігпшро. 
йіззаеріо, заерзі, заеріпт, іге (за¬ 

боромъ, стѣною) разгораживать, отдѣ¬ 
лять. 

йіззётіпо, аѵі, аіиш, аге, разсѣвать, 
разсыпать; пер., распространять. 
Йіззепзіо, опіз, і. несогласіе, а) о 

лицахъ, разпогласіе (прот. сопзепзіо), 
сит аЦо: іпіег Ьотіпез йе ,іиге.— 
во враждеб. смыслѣ, раздоръ, сіѵіііз. — 
Ь) пер., объ аЬзіг., противорѣчіе, иіі- 
Ііит сит Ьопезііз. 

* Йіззепзйз, йз, т. несогласіе, раз- 
доръ (І-). 

йіззепііо, зепзі, зепзпт, іге, быть 
несогласнымъ, не согласоваться, не 
соглашаться (пр'от. сопзепііге), I) соб., 
о лицахъ: а) въ друж. см.: аЬ а^о: 
аЬ аіда ге: сит аідо: іпіег зе. — Ь) во 
вражд. см. жить въ несогласіи, въ раз¬ 
дорѣ, аЬзоІ. или аЬ аЦо.—ЙІ) о неодуш., 
не находиться въ согласіи, противорѣ- 
чить, существенно разниться отъ чего, 
а тоге. 
йіззёріо, см. йіззаеріо. 
йіззёгёпазсіі, аѵіі, ітрегз , небо на¬ 

чинаетъ проясняться. 
* 1. йіззёго, ёге, разсаживать (въ 

землѣ), разставлять, іаіеаз, втыкать въ 
землю. 

2. йіззёго, зегйі, зегіиш, ёге, изла¬ 
гать, аідй.—особ, о какомъ-н. вопросѣ 
подробно говорить, разсуждать, йе 
аіца ге. 
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(ІіззМо, ёге, см. Шб^ісіо. 
(ііззШо, зёсіі, эеззшп, ёге, соб. си¬ 

дѣть врознь; ОТС. I) О тогѣ, 5І ІО^а (ІІ5- 
зісіеѣ ішраг, плохо сидитъ (•(•).—II) быть 
отдаленнымъ, отстоять, находиться да¬ 
леко, 1) соб., въ пространствѣ: сазігіз 
(отъ лагеря). — 2) пер., быть несоглас¬ 
нымъ, а) по образу мыслей и склон¬ 
ности, не соглашаться, быть различ¬ 
наго мнѣнія, не ладить, расходиться, 
іпіег зе: а гѳ риЬІіса: сит а^о, и 
(поэт.) аісі. — Ь) о неодуш., вооб. не 
согласоваться съ чѣмъ, отличаться, не 
соотвѣтствовать, находиться въ проти¬ 
ворѣчіи, іпіег зе: аЬ аіяа ге. — отс. 
зепзиз сііззісіепіез, враждебныя чувства. 

сіізвіііо, віійі (зШѵі), зиіішп, Іге, 
трескаться, лопать (соб. и пер.). 

ёіззІтШз, е, непохожій, несходный 
(прот. зітіііз, сопзітіііз),* аЬзоІ. или съ 
§еп., съ баі., съ іпіег зе. 
йіззІтіШёг, абѵ. несходно, различно 

(прот. зішііііег): тк. ЬаисІ бізз. с. баі. 
йівзІшШІйёо, біпіа, і. несходство, 

различіе. 
бівзітйіапіёг, абѵ. непримѣтно, скрыт¬ 

но, тайно; отс. поп біззітиіапіег, явно, 
не скрывая. 

(Ііавітйіаііо, бпів, Г. скрываніе, ма¬ 
скировка. 
бі88ІтйІаібг, бгіз, т. I) скрывйтель, 

утаитель.—П) притворщикъ, лицемѣръ. 
біззішйіо, аѵі, аішп, аге, I) дѣлать 

непохожимъ, дѣлать неузнаваемымъ, 
бейт (божескую природу): пес зе біз- 
вітиіаі, и онъ не принимаетъ иного 
вида (і*): АсЬіІІез ѵезіо уігит Іоп^а 
біззітиіаіиз егаі, подъ длиннымъ пла¬ 
тьемъ скрылъ мужчину=Ахиллъ, надѣвъ 
длинное (женское) платье, притворился 
женщиною (і*). — П) показывать видъ 
(дѣломъ или словомъ), что чего-н. нѣтъ, 
что въ дѣйствительности однако есть, 
умышленно скрывать, не давать замѣ¬ 
тить, умалчивать, аЦб: аЦб зііепііо: 
а^т; съ асе. с. іпі. — аЬзоі. = при¬ 
творяться, хитрить, лукавить, тк. бо 
аЦа ге. 

біззіраііо, бпіз, I) разсѣяніе, сі- 
ѵіит. — П) раздробленіе (путемъ про¬ 
дажи), ргаебае. 
біззіраінз, а, шп, РАф. I) несвязный, 

безсвязный, огаііо.—пер., объ ораторѣ, 
разбрасывающійся, не соблюдающій над¬ 
лежащей связи, іп іпзігиѳпбо. — II) без¬ 
порядочный, Аі&а. 
біззіро (біэзйро), аѵі, аінт, аге, 

I) разсыпать, разбрасывать, 1) соб.: 
шетЬга: Іоііз зе раззіт сазігіз, рас¬ 

пространяться (объ огнѣ). — 2) пер. г 
a) вооб. (прот. сопІгаЬеге), раззіт Ьеііит, 
вести в. (въ различныхъ мѣстахъ). — 
b) въ част., слухъ распространять, 
зегтопет: Гатат. — П) силою разбра¬ 
сывать, разсѣвать, разгонять, 1) соб. г 
а) вооб.: рЬаІап^ѳт: іп йпііітаз сіѵі- 
Іаіез біззірагі, разбѣгаться гс: ехегсі- 
Іиз ех біззіраіа йі$а раззіт геіщиіае, 
собравшіеся остатки войска, разсѣяв¬ 
шагося повсюду во время бѣгства: соі- 
Іесііз ех біззіраіо сигзи тіИІіЬиз, со¬ 
бравши разсѣявшихся въ бѣгствѣ сол¬ 
датъ.—Ь)прегн.: а) разсѣвать == разру¬ 
шать, разбивать вдребезги, уничто¬ 
жать, зіаіиат, Іесіа.— р) состояніе гс 
мотать, расточать, тратить, раігіто- 
піит: геіщиіаз (послѣднія силы) геі 
риЫісае. — 2) пер., разсѣивать, разго¬ 
нять, сигаз ебасез (*)*). 
йіззбсІаМІів, е, разъединяющій, Осе— 

ап из. 
біззбеіо. аѵі, аінт, аге, разъединять, 

разлучать!) отдѣлять, апітоз сіѵіит, 
нарушить согласіе между гражданами.— 
поэт, пер., пі (топіѳз) біззосіепіиг ораса. 
ѵаііе (+). 

біззбійіё, абѵ. безъ внергіи, отс. тк. 
небрежно, легкомысленно. 
бівзбійііо, опія, 1. (біззоіѵо), развя-- 

зываніе = разрушеніе, 1)соб.: паіигае,. 
естественное разложеніе = смерть. — 
2) пер.: а) уничтоженіе, Іе^шп. — Ъ>' 
опроверженіе обвиненія. — с) недоста¬ 
токъ внергіи, слабость, апіті. 

йівзбШІпа, а, ит^РМ).развязанныйг 
I) плохо связанный, паѵі&іит, раз— 
шатавшееся с. — II) пер.: а) безъ над¬ 
лежащей внергіи, то = равнодушный. 
Флегматичный, безпечный, то=небреж¬ 
ный, легкомысленный.— Ь) распущен¬ 
ный, вѣтренный, безпутный, распутный, 
йііиз: тогез ф: сіізз. іп отпет Іазсі— 
ѵіат, предавшійся всякаго рода безпут¬ 
ству: езі (ііззоіиіі съ іпГ., свидѣтель¬ 
ствуетъ о совершенной распущенности' 
человѣка. 
ЙІ380ІѴ0, зоіѵі, вбійішп, ёге, I) раз¬ 

вязывать, распускать, 1) соб.: зсораз' 
(см. зсора): ропіет, разрушить: огаііо- 
пет, несвязно писать. — 2) пер.: а}' 
вооб., прекращать, уничтожать (прот. 
соп^іиііпаге), атіеіііат: ге^іат роіе- 
зіаіет. —Ь) въ част., вопросъ распуты¬ 
вать, разрѣшать, утвержденіе опровер¬ 
гать, іпіегго^аііопез. — П) отвязывать, 
1) соб.: біззоіѵі пиііо шосіо роззе», 
вовсе не имѣть возможности отвязаться,' 
отъ нихъ (или я оторваться отъ НИХЪ,.’ 
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или = уплатить деньги). — 2) пер.: а) 
освобождать отъ занятій или дурного 
расположенія духа: сііззоіѵеге рго зиа 
рагіе (зс. ее). —Ъ) расплатиться, упла¬ 
тить, аез аііепшп: ресипіаш аісі. 
діззбппв, а, пт, I) разногласпый, 

нестройный (прот. сопргиепз).—II) пер., 
несогласный, различный, тк. съ аѣ 
с. аЫ. 

(ІІ890ГЗ, зогііз, не имѣющій ничего 
общаго съ кѣмъ, отдѣльный, особый. 

(Нззпайёо, 8паві, впазпт, ёге, отсо- 
вѣтывать, не совѣтовать, отговаривать 
(прот. зиасіеге), аЦ<1 (напр. расет). 
йіззиазіо, бпі8,1. отсовѣтываніе (прот. 

зиазіо). 
йіззиазбг, бгіз, т. отсовѣтыватель 

(прот. зиазог), Іеріз. 
ЙІ38ПІІО, аге,разскакиваться, І) = рас¬ 

пространяться (*(•). — П) = разрываться, 
лопать. 

ёіз8йо, 8&і, зйіпш, ёге, со6, распари¬ 
ватьу а) раскрывать, зіпиш (*(•). — Ъ) по¬ 
степенно превращать, атіеіііаз (прот. 
сіізсішіеге). 
ёіззйр... см. <1із8Ір... 
діаіешіо, іешіі, іепіпш и іепзпш, 

ёге, растягивать, расширять, I) вооб., 
аѣрп: ЬгасЬіа, распростирать (*)*): асіет.— 
II) прегн.: 1) наполняя расширять, со¬ 
вершенно наполнять, песіаге ееііаз (*}*).— 
2) раздѣляя растягивать, а) занимать 
кого одновременно въ разныхъ мѣстахъ, 
раздроблять чьи силы, развлекать, со- 
ріаз Ъозіішп.—Ъ) пер., апітоз 8атпі- 
ііит, заставить с. колебаться. 

1. <1І8Іепіа8, а, пт, РАф. (отъ йіз- 
іешіо), совершенно наполненный, пол¬ 
ный, йізіепіае Іасіе сареііае (і*). 

2. йізіепіиа, а, иш, РАф. (отъ ЙІ8- 
ііпео), (многими дѣлами) занятый. 
йізіегшіпо, аѵі, аіиш, аге, разграни¬ 

чивать, отдѣлять. 
йІ8Ш1оч аге, парад, ф. къ йевііііо. 
(іізііпсііо, бпіз, і. раздѣленіе, отдѣле¬ 

ніе, I) зи^.г 1) въ пространствѣ: зоііз 
Іипае зігіегипщиѳ отпіит, особые пути 
(орбиты). — 2) въ умѣ, распознаваніе, 
Ьагшп гегшп <1. езі іасіііз. — II) оф.: 
различіе, разность, разнообразіе, ре- 
пегпт. 
ЙІ8ІІПСІП8, а, пт, РАф. Т) надле¬ 

жащимъ образомъ раздѣленный, распре¬ 
дѣленный, игЬз (ІеІиЬгіз; отс. разно¬ 
образный, Котапа асіез йізііпсііог. 

(Іізііпёо, ііп&і, іепіит, ёге, I) дер¬ 
жать врознь, удерживать въ опредѣ¬ 
ленномъ разстояніи, раздѣлять, I) соб.: 
іірпа Шшііз: Іеріопез (о рѣкѣ): а^ш 

Диісі а сіото (*(-). — 2) пер., а) вооб.: 
сіиаѳ зепаіит йізііпеѣапі; зеіііепіііае: 
сИзйпеог ві йіѵеііог сіоіоге, я страдаю 
отъ двойственности моихъ чувствъ. — 
Ь) въ част., задерживать, замедлять, 
ѵісіогіат. — П) мѣшать кому сосредо¬ 
точить свои физическія и душевныя 
силы, а) врагу мѣшать сосредоточить 
боевыя силы, разъединять боевыя силы, 
раздроблять, Саезагіз соріаз.—Ь) чье-л. 
вниманіе гс развлекать многосторонними 
занятіями, занимать кого, особ. сІізНпегі 
афа ге. 
ЙІ8ІШ5ПО, вііпхі, 8ііпсіпт, ёге, Т) соб. 

точками отмѣчать, раздѣлять, отдѣ¬ 
лять, I) соб.: опиз іпсіизит еогіет пи- 
тего, раздѣлять землю на столько же 
поясовъ (•(•).—2) пер., раздѣлять, отдѣ¬ 
лять, строго различать, тега а іаізіз: чего 
Іаізшп (■)*).—П) теіоп.: испещрятъ, 1) 
отмѣчать, Ііѵісіоз гасетоз, окрасить въ 
синеватый цвѣтъ (*(-): ціргат тесііо 
Ігопіет (Іізііпсіиз аЪ аіѣо, съ бѣлымъ 
пятномъ на серединѣ черной головы 
(І). — 2) испещрять, усѣивать, укра¬ 
шать, сіізііпсішп еззе реттіз (о кубкѣ), 
зіеіііз (о созвѣздіи), ТЬгеісііз сазігіз 
йізііпсіа, усѣянная (о дорогѣ): огаііо 
(Іізііршіиг еі іИизіхаіиг аЦа ге, что-н. 
придаетъ рѣчи блескъ и ясность. — 
3) придавать разнообразіе, разнообра¬ 
зить, Ьізіогіат ѵагіеіаіе Іосогит. 

<ІІ8Іо ((Ііз-віо), аге, I) отстоять, на¬ 
ходиться на разстояніи, быть удалену, 
по мѣсту и времени, аѣзоі., съ іпіег зе, 
съ аѣ с. аЫ., съ однимъ аЫ., поэт. тк. 
съ йаі. (напр. Іого, отъ форума). — 
П) пер., отличаться, разниться, аѣзоі. 
или съ іпіег зе, съ аѣ с. аЫ. или съ 
однимъ аЫ. и (Іаі. — ітрегз., сіізіаі, 
есть разница, съ иігшп... ап или съ 

однимъ ап. 
дізіо^иёо, іогзі, іогіиш, ёге, выво¬ 

рачивать, искривлять. 
«1І8ІОГІІО, бпІ8, I. искривленіе, выво¬ 

рачиваніе. 
йізіогінз, а, иш, РАф. уродливый.— 

пер., исковерканный, превратный, страп- 
ный. 

<1І8ігаЪо, ігахі, ігасішп, ёге, I) рас¬ 
таскивать = разрывать, разсѣвать, раз¬ 
брасывать (силою), раздѣлять, 1) соб.: 
таіегіат, ѵаііит: аісі сотат, растре¬ 
пать: Іитіпа, исцарапать: репаз, рас¬ 
царапать (*)•): асіез сіізітаѣііиг, раздѣ¬ 
ляется = раздробляется: іира йізігаЬіі 
аіщиоз, разсѣваетъ. — 2) пер.: а) раз¬ 
влекать, раздроблять, апітиш аіф, 
заставить коі^о колебаться. — Ь) въ 
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част., расторгать, «) связь разрывать, 
нарушать, разстраивать, сопсііішп Вос- 
оіогиш.—(ІізІгаЪі сшп акр, поссориться 
съ кѣмъ. — р) соглашеніе г с разстраи¬ 
вать, Ьапс гет.—у) споръ прекращать, 
сопігоѵегзіаз. — II) отъ чего-н. отры¬ 
вать, насильно отдѣлять, удалять, 1) 
соб.: аідт аЪ аідо или а сотріехи 
зиогшп, исторгнуть изъ объятій. — 
2) пер.: кого отъ кого-я. отвлекать, 
дѣлать кому чуждымъ, а^ш аЪ акр. 

йізігіЬйо, ігіЪйі, ІгІЬйіиш, ёге, рас¬ 
предѣлять, I) вооб.: а) раздѣлять, со- 
ріаз іп ігез рагіез. — б) распредѣлять, 
ігитепішп сіѵііаііЪиз, возлагать на об¬ 
щины доставку хлѣба. — с) размѣщать, 
тііііез іп Іедіопез (по легіонамъ). — 
О) въ част., надлежащимъ образомъ, 
логично раздѣлять, саизаш іп сгішеп 
еі іп апсіасіат. 

«ІізігіЪіШо, бпіз, Г. раздѣленіе. 
Йізігісіиз, а, ипцРАф. многосторонне 

занятый, развлеченный, аѣзоі. или аЦа 
ге. — Тк. варіантъ къ сіезігісіиз. 

сіізігіпдо, зігіпхі, зігісіит, ёге, I) рас¬ 
тягивать, распяливать, сіізігісіі репбепі 
(ѣ).—П) нер., врага, его силы развле¬ 
кать, въ различныхъ пунктахъ трево¬ 
жить, дѣлать отвлекательное нападеніе, 
рориіаііопе тагііітае огае соріаз ге^іаз. 

ёізіигЪо, аѵі, аіит, аге, стремительно 
разгонять, приводить въ безпорядокъ, 
I) соб.: а) вооб.: сопііопет.—Ь) прегн., 
разрушать, орега. — П) пер., разстраи¬ 
вать, уничтожать, упразднять, зосіе- 
іаіет. 

«Шезсо, ёге, дѣлаться богатымъ, бо¬ 
гатѣть (*)*). 
йЛЬугатЪиз, і, т. диѳирамбъ (гимнъ, 

первонач. въ честь Вакха, въ послѣд¬ 
ствіи и другихъ боговъ). 
ДШо (ЙІСІо), бпіз, Г. господство, 

власть: сііііопіз еззе, находиться подъ 
властью: біііопіз зиае іасеге, подчи¬ 
нять своей власти: ѵепіге іп біііопет 
покориться кому. 
АШог, (ШІЗЗІПШЗ, СМ. ЙІ8. 
4І1ІІ8, е, см. (Из. 
(Піо, аѵі, аіит, аге, обогащать (соб. 

в пер.), аіфп аіда ге. 
ЙШ, а<Іѵ. I) въ тѣсномъ смыслѣ = 

днемъ, об. посіи «Нодие, <Ііи поскиріѳ. — 
IX) въ широкомъ смыслѣ: а) долго, слиш¬ 
комъ долго (прот. шю іешроге или зет- 
рег). — Ь) въ теченіе долгаго времени, 
долго, з'аш (Ііи. — сотр., (ііиііиз, а) до¬ 
лѣе, р) слишкомъ долго. — зиЬ., сііиііз- 
зіте, весьма долго. 
йіигдиз, а, ит, дневной, I) одно¬ 

дневный, сіЪиз: аеіаііз Гаіа (Ііигпа (і-).— 
II) днемъ случающійся, происходящій гс, 
денной, дневной (прот. посіигпиз), ІаЪог 
(прот. посіигпа ^иіез): ѵоз ехешріагіа 
Сгаеса посіигпа ѵегзаіе тапи, ѵегзаіѳ 
біита, не выпускайте изъ рукъ (== при¬ 
лежно читайте) днемъ и ночью (*(*): 1и- 
теп, солнечный свѣтъ (і*): сштиз, коле¬ 
сница солнца (|). 

<ІШ8, а, ит, божественный, поэт, пер.: 
а) величествеппый, величавый.—Ь) пре¬ 
красный. 
йШіпиз, а, пт, продолжительный, 

долговременный, слишкомъ долгій. 
<ШШиз, «Ийіізвішё, см. бііі. 
йШіигпііаз, аііз, і. продолжительность, 

долговременность (прот. Ъгеѵііаз), ЪеІІі: 
б. еі іеіісііаз тіііііае, продолжительная 
и благополучная военная служба. 
йійііігпиз, а, ит, I) продолжитель¬ 

ный, долгій. — II) о лицахъ, долголѣт¬ 
ній, долго живущій, многолѣтній, (по 
ихъ могуществу и времени) долговѣч¬ 
ный, поп роіез еззе сііиіипшз, не мо¬ 
жешь долго продержаться, 

ёіѵа, см. йіѵиз, а, ит. 
(Иѵагісо, аѵі, аіит, аге, растягивать, 

распяливать, Ьошіпеш. 
йіѵеііо, ѵеііі (рѣже ѵиізі), ѵиізит, 

ёге, I) разрывать, побоз (*)*). — пер., 
расторгать, прерывать, нарушать, гез 
сориіаіаз: аШпііаіет: (Іізііпеог еі <Іі- 
ѵеііог боіоге, я страдаю отъ двойствен¬ 
ности моихъ чувствъ. — II) отрывать, 
отторгать, насильно вырывать, ак}<1 или 
аЦт съ аЬ с. аЫ. и (поэт.) съ однимъ 
аЫ.: ІіЪегоз а сотіехи рагепіит. — 
пер., (Ііѵеііі а ѵоіиріаіе. 

гііѵешіо, ѵепбШ, ѵешШит, ёге, про¬ 
давать порознь, по частямъ распрода¬ 
вать. 

(ПѵегЪёго, аѵі, аіит, аге, разбивать, 
разсѣкать, раздѣлять. 
йіѵегЫит, іі, п. разговоръ, діалогъ. 
(Иѵегвё («Н^огвё), абѵ. 1) въ разныя 

стороны. — тк. въ разныхъ мѣстахъ, 
тамъ и сямъ. — П) различнымъ обра¬ 
зомъ, различно, сНсеге, то такъ, то 
иначе говорить. 

сііѵегзбгіит, Іі, см. беѵегзогінт. 
(Ііѵегзиз, а, ит, РАсЦ. I) въ разныя 

стороны обращенный, т.-е. А) въ раз¬ 
ныя (двѣ ли ихъ или много) стороны 
обращенный, идущій, бѣгущій, прости* 
рающійся, одинъ сюда, другой туда, 
1) соб.: (Ііѵегза зі&па зіаіиеге: (Ііѵегзі 
ри^паЪапі, обращенные въ разныя сто¬ 
роны ( = въ разныхъ мѣстахъ): часто 
(Ііѵегзі аЬеипі, йізсейипі: сііѵегзі біззі- 
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'раіідие, разсѣявшіеся въ разныя сто- 
ропы. — о мѣстѣ, иѣі ріигез йіѵегзае 
.зетііае егапі, идущія въ разныя сто¬ 
роны.— прегн., ргоеііит, происходящее 
въ разныхъ мѣстахъ: іи^а, въ разныя 
стороны. — 2) пер., по рѣшимости, склон¬ 
ностямъ, нерѣшительный, колеблющій¬ 
ся, непостоянный, перемѣнчивый, теіи 
ас ІіЬійіпе (ііѵогзиз а^еѣаіиг. — зиЬзі., 
іп (ііѵегзит аисіогез ігаЪипі, иігит... 
ап, несогласны. — В) отдѣленный другъ 
отъ друга, въ разныхъ мѣстахъ, одинъ 
здѣсь, другой тамъ, каждый отдѣльно, 
порознь, (ііѵегзі аийізііз. — о мѣстѣ, 
йіѵегзоз іпіег зе айііиз Ьаѣеге йіѵегзіз- 
зіша Іоса. — II) въ другую сторону 
обращенный, идущій, бѣгущій, прости¬ 
рающійся, часто нар., въ другую сто¬ 
рону, въ сторону, 1) соб.: а) вооб.: 
дио (ііѵегзиз аѣіз? (|): (ііѵегзі ЯеЬапі 
зегѵі, отвернувшись въ сторону (•)*). — 

•о мѣстѣ, йіѵегзіз а Яитіпе ге^іопіЪиз, 
по направленію, уклоняющемуся отъ 
теченія рѣки: ііег а ргорозііо (ііѵегзит, 
совершенно другой. — Ъ) прегн.: а) въ 
сторонѣ лежащій, удалепиый, отдален¬ 
ный, ге^іо а зе йіѵегза.—/9) въ другую, 
т.-е. въ противоположную сторону обра¬ 
щенный, идущій, текущій, на противо¬ 
положной сторонѣ находящійся, про¬ 
тивоположный, іеггае, яиаз йио йіѵегза 
тагіа атріесіипіиг. — 2) пер.: по ка¬ 
честву, характеру различный, разный, 
и прегн., какъ синонимъ сопігагіиз, 
совершенно другой, совершенно раз¬ 
личный, находящійся въ противорѣчіи, 
составляющій противоположность, про¬ 
тивоположный, а) съ аЪ с. аЫ.: аЪ Ыз 
Іоп^е (ііѵегзае Ііііегае. — /9) съ йаі.: 
(ііѵегзит езі Ьиіс ѵіііо.—у) съ іпіег с. 
асе.: йіѵегза іпіег зе таіа, Іихигіа 
аЦие аѵагіііа. — 6) аѣзоі.: ѵагіа еі 
йіѵегза зіийіа еі агіез. 

Йіѵегіісйіит, см. ёеѵегіісиіит. 
йіѵегііит, см. Йіѵогііит. 
йіѵегіо, ёгс, варіантъ къ йеѵегіо. 
йіѵбв, ѵіііз, сотр. йіѵШбг, — Хйз, 

#еп. бгіз, вир. йІѵШзвІтиз, а, нт, бо¬ 
гатый, I) соб. (прот. раирег, тепйісиз), 
а) о лидахъ, ех раиреггіто йіѵез іасіиз 
езі. — съ аЫ , а^гіз (І). — съ &еп., ре- 
согіз (і*). — Ъ) о неодуш.: №1из, изо¬ 
билующій водою (•]-). — съ аЫ., іегга 
йіѵез атото (•)*). — II) пер.: богатый = 
а) содержательный, или много обѣщаю¬ 
щій: ерізіоіа (•)*): Ііп^иа, краснорѣчи¬ 
вый (*)•). — Ъ) (поэт.) богатый, дорогой, 

-великолѣпный, роскошный, гатиз, сиііиз. 
Йіѵехо, ііѵі, аге, всюду таскать, рас¬ 

таскивать; пер.=вооб. худо поступать 
съ кѣмъ, всячески обижать. 
йіѵійо, ѵіві, ѵізит, ёге, I) цѣлое на 

части раздѣлять, разсѣкать, А) соб.: 
1) вооб.: аёга: аідт тейіит зесигі, 
разрубить пополамъ (•)*). — съ аѣзіг. 
объект., карт., апітат пипс Ьис ееіе- 
гет, пипс іііис, направлять свою мысль 
то въ одну, то въ другую сторону (і*).— 
2) прегн., раздѣлять = проломить, разру¬ 
шить, пшгоз (•)*). —карт., позігит соп- 
зепзит, нарушать (•)*). — В) пер.: на 
части раздѣлять, а) лицъ: соЬогіез 
ігірагіііо: ехегсііит іп йиаз рагіез. — 
Ъ) мѣстность, Оаіііа езі отпіз йіѵіза іп 
рагіез ігез. — прегн., дѣлить = на двѣ 
равныя части, пополамъ раздѣлять, 
іпзиіат (о рѣкѣ). — с) время, аппит 
ех аедио (у). — й) толпу на партіи, 
рориіит іп йиаз рагіез: йіѵізит зе- 
паіит. — -е) госуд. і. і., зепіепііат, 
вносить на голосованіе (на баллоти¬ 
ровку) отдѣльныя части предложенія. — 
2) распредѣлять, раздавать, а) вооб.: 
ресипіат іпіег зе: ргаейат рег тііі- 
іез: ргаетіа сит аідо (•)*). — карт., 
ЪеШ гаііопет: гет риЫісат зіе іпіег 
еоз, иі еіс. — Ъ) толпу распредѣлять 
по многимъ мѣстамъ, размѣщать, едиі- 
іаіит іпотпез рагіез: соріаз Ьіетаіит, 
размѣщать на зимнія квартиры. — с) 
(поэт.) ітѣеііі сііЬага сагтіпа, играть 
на гс (1*). — И) два предмета другъ отъ 
друга отдѣлять, А) вооб.: а) соб.: а) 
въ пространствѣ, а согроге сарііа- — 
о неодуш., Оаііоз аЪ Адиііапіз Оагитпа 
йіѵійіі: ^иет таезіит раігіа Агйеа 
Іоп^е йіѵійіі, удерживаетъ вдали (*р). — 
/9) объ отдѣленіи толпы, зепіогез а зи- 
піогіѣиз. — Ь) пер., отличать, разли¬ 
чать, атіеоз а сопзсііз. — В) прегн., 
раскрашивать, украшать, детта, іиі-. 
ѵит диае йіѵійіі аигит, драгоц. камень, 
оправленный въ темно-желтое золото (*}*). 

йіѵіййиз, а, ига, I) раздѣленный. — 
П) дѣлимый (прот. іпйіѵійииз). 

йіѵшаііо, опія, і. I) вдохновеніе 
свыше, даръ прорицанія, предвпдѣніе, 
прорицаніе. — II) разборъ и рѣшеніе, 
кому преимущественно должно быть пред¬ 
оставлено изложеніе жалобы на кого-н. 
предъ судомъ. 
йіѵіпііаз, аііз, Г. божественность, 

божественная природа. 
йіѵшііив, айѵ. I) по опредѣленію бо¬ 

говъ, по волѣ-боговъ.— И) пер.: а) по 
вдохновенію свыше. — Ъ) божественно = 
прекрасно, превосходно. 
йіѵіпо, аѵі, аіиш, аге, обладать вдох- 
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повеніемъ свыше, обладать даромъ про¬ 
рицанія, пророчествовать, предсказы¬ 
вать. 

йіѵншз, а, пт, I) божескій, богу 
принадлежащій, подобающій, къ богу 
относящійся (отъ бога происходящій), 
божественный, зсеіега, противъ боговъ: 
^ига, законы природы: гез йіѵіпа, гез 
йіѵіпае, богослуженіе, жертвоприноше¬ 
ніе; но гез йіѵіпае тк. = природа, т.-е. 
богъ, міръ и все къ нему относящееся, 
въ прот. гез Ьшпапае, нравственные 
вопросы; и = естественное право, прот. 
гез Ьитапае, позитивное право. — II) 
пер.: А) свыше вдохновенный, проро¬ 
ческій, предвидящій, шепз, ргоѵізіо.— 
поэт, съ §еп‘> йіѵіпа йііигі зепіепііа 
(-)■). — о поэтахъ 2с, боговдохновенный, 
ѵаіез (і*). — зиЪзі., йіѵіпиз, і, т. про¬ 
рицатель, пророкъ.—В) божественный, 
богоподобный, превосходный, чудесный. 

ёіѵізіо, бпіз, й I) раздѣленіе, огЪіз 
іеггае. — П) раздѣлъ, раздача, адгі Сат- 
рапі. 

йіѵізбг, бгіз, т. раздѣляющій; въ 
част.: раздаватель, а) полей между 
колонистами. — Ь) подарковъ избирате¬ 
лямъ кандидатовъ, подкупатель. 

ёітізйз, Йаі. йі, ш. раздѣленіе, іасіііз 
ёіѵізиі, легко раздѣлимый: йіѵізиі еззе, 
подлежать раздѣленію. 

ёіѵШае, агпш, й богатство, богатства, 
етс. тк. драгоцѣнности, драгоцѣнныя 
вещи. 
ЙІѴОІ8ПЗ см. ёіѵеііо. 
ёіѵогіішп, Іі, п. расхожденіе по двумъ 

различнымъ направленіямъ, I) о мѣст.: 
мѣсто расхожденія дороги, рѣки, рас- 
путіе, іііпегат.—П) о лицахъ: а) рас¬ 
торженіе брака, разводъ, йіѵогііит іа- 
сеге сит ацо, развестись съ кѣмъ-н.— 
Ь) вооб. расторженіе, разрывъ, 
ёіѵогіо, см. йіѵегіо. 
йіѵиі&аіиз (йіѵоі&аіиз), а, пт, РАф. 

обыкновенный, простой. 
<Итп1&о (йітоі^о), аѵі, аішп, аге, 

I) дѣлать общимъ, общедоступнымъ, 
предоставлять всѣмъ.—П) дѣлать обще¬ 
извѣстнымъ, распространять, разгла¬ 
шать. 
Й1ѵи8,а,ит, свтъшлъш, отс. божествен¬ 

ный.— зиЪзі., йіѵиз, і,т. богъ.— йіѵа, 
ае, Г. богиня (*[■).— йіѵит, і, п, открытое 
небо, зиЪ йіѵо: зиЪ йіѵит гареге (*(•). 
Йо, Ші, Йаіит, аге, давать, I) вооб. 

(прот. ассіреге, получить, или айітеге, 
брать, отнимать): оЪзійез: аідй йопо 
или типегі (въ даръ); ігитѵігоз йапёо 
а§го сгеаге (для раздачи полей): йа 

Ьипс рориіо, подари его народу=прости 
его въ угожденіе народу: аісі Ііііегаз, 
о писцѣ, вручать (послу гс) для пере¬ 
дачи кому-н., отс. писать кому или къ. 
кому, ай аЦт или аісі: Ііііегаз ай 
аідт, о посыльномъ, передать, доста¬ 
вить кому письмо: ИЬгшп іогаз, издать: 
іег^а, обратить тылъ, бѣжать: съ асе., 
сказуемаго, сапет тштз (въ пода¬ 
рокъ): йехігат Яйеі рі^пиз (какъ за¬ 
логъ).— съ асе. рагі. іиі. разз., ИЬгит 
аісі Іе^епйит, дать прочесть: съ іпйп., 
йаге ЬіЬеге. — II) въ част.: 1) посвя¬ 
щать, употреблять, орегат ѵаіеіийіпі.— 
2) давать, предлагать, йііат зиат аісі 
іп таігітопіит: едиііез тіііе Китійае- 
(диит йио тіііа йагеі) ассеріі.—3) дѣ¬ 
лать такъ, чтобы что-н. было дано, а) 
доставлять, аісі сопзиіаішп. — Ь) при¬ 
чинять, производить, аісі йоіогеш: гі- 
$шп, вызвать смѣхъ (|): заііит, сдѣ¬ 
лать прыжокъ (|): сапіит, пѣть (|)г 
ѵиіпега (•[•): ри^паш. — съ асе. с. іпі., 
йаі роззе тоѵегі (*)*). — с) устраивать,, 
ставить, іийоз: ГаЬиІат (о драматиче¬ 
скомъ писателѣ). — 4) зе йаге, сда¬ 
ваться, уступать, не противоречить^ 
соглашаться; тк. о неодуш. (*)*). — тк. 
тапиз йаге, сдаваться (соб. и пер. =. 
соглашаться). — 5) приписывать, іап- 
іит іп^епіо. — 6) показывать, являть, 
йаге зе рориіо: зе іигрііег, заслужи¬ 
вать позоръ, осрамить себя: зе Іасііет 
(1*). — 7) передавать, предоставлять,, 
игЬет ехсійіо: зе аісі: йа іе Ьотіпі, 
угождай ему: зе іп зегтопет или зе 
зегтопіЬиз, вступить въ :с: зе зотпо, 
предаться сну.—8) куда-н. направлять, 
обращать, отправлять, сажать, бросать 
2С, ѵеіа іп аііит, отплывать въ откры¬ 
тое море (ср. въ карт., ай ій ипйе 
аІЦиіз Йаіиз йаіиг, ѵеіа Йо, я напра¬ 
вляю свои паруса туда, куда дуетъ 
вѣтерокъ): зе іп ѵіат, отправляться 
въ дорогу: зе іп йі^ат или зе йі^ае, 
обращаться въ бѣгство: а^т іп йі^ат, 
обращать въ бѣгство. — 9) позволять, 
дозволять, допускать. — отс. а) йаіиг, 
позволено. — Ь) дѣлать въ угоду, йа 
Ьос шогіиае: іатае, дѣлать что-п.. 
для славы. — 10) издавать, сіато- 
гет (*(*): ѵосез, произносить (*(•): іасгі- 
таз, проливать слезы, плакать (•(•). — 
отс. а) говорить, объявлять, йісіа, гово¬ 
рить: йіет аісі, назначать: йаіиг,гово¬ 
рятъ. — Ь) рѣшать, Іііет зесипйит 
(согласно съ гс или по) іаѣиіаз: йаго. 
зесипйит а^т (въ чьго-н. пользу).— 
с) приводить, называть, шшт йа тШі 
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ех Шіз огаіогіѣиз. — 11) вмѣнять, ста¬ 
вить кому во что, аідй аісі ѵіііо или 
Іашіі. 

йбсёо,йі, йосішп, ёге, учить, обучать, 
сообщать свѣдѣнія въ области какого-н. 
предмета, и въ этомъ смыслѣ поставлять 
въ извѣстность, увѣдомлять, сообщать, 
объяснять, доказывать, I) вооб., акрп: 
аЦт аЦа ге (напр. Міѣиз, на струн¬ 
номъ иструмейтѣ): аЦт едио агтіздие 
(верховой ѣздѣ и фехтованію): а^ш 
Ьаііпе: диой сіе Іаси йосиіззеЪ. — съ 
двумя асе., напр. аідт агіет, Шегаз.— 
въ разз. съ асе. геі (напр. Ьаес аЬ 
Ьіз йосеЪапіиг, этому они научались у 
нихъ: пшНа аііа йосіиз, свѣдущій, опыт¬ 
ный во многомъ другомъ): ащт или одно 
<1ос. съ допол. предл. — съ іпГ. или асе. 
с. іпГ. (напр. аідт зареге: і<1 пес ориз 
еззе пес йегі роззе). — въ разз. (напр. 
сііЬагігаге йосіиз езі а Біопузіо). — 
аЬзоІ., иі зирга (іосиітиз: Ьото тіпиз 
аріиз ай йосепйит, не очень способный 
къ ученію. — II) въ част.: а) пригото¬ 
влять пьесу къ представленію, поста¬ 
вить на сцену, іаЬиІат. — Ь) кому-н. 
(повѣренному, адвокату, судьѣ, санов¬ 
нику) объяснять, излагать дѣло, аЦт 
саизат: а^т сіе саиза. — с) прегн., 
быть учителемъ, преподавать, читать 
лекціи, тегсейе (за плату) арий а^ш. 

йбсШз, е, аф\ понятливый, способ¬ 
ный къ образованію, воспріимчивый, 
переимчивым, ^ийех, іпдепішп. — поэт, 
съ §еп., пюйогшп, ргаѵі (і*); о неодуш., 
саріШ, послушные (і*). 

йбсШіаз, аііа, Г. понятливость, пере¬ 
имчивость, тк. іпдепіі. 

йосіё, айѵ. I) учено, ученымъ обра¬ 
зомъ. — II) умпо, искусно, тк. основа¬ 
тельно. 
йосібг, бгіз, т. учитель. 
йосігіпа, ае, і. I) ученіе, обученіе.— 

II) теіоп., а) паука, ріиг. науки, на¬ 
учные предметы. — ѣ) научное (особ, 
философское) образованіе, научныя по¬ 
знанія, ученость. 

йосіиз, а, ига, РАф. ученый, въ школѣ 
или благодаря опыту научившійся чему-н., 
I) въ узкомъ смыслѣ (прот. іпйосіиз), 
а) о лицахъ: сіѵііаз (о Сиракузахъ): 
йосіиз Ьопю или ѵіг, въ ріиг. тк. зиѣзі. 
йосіі, бгиш, т. научно, теоретически 
образованные люди, ученые люди. — съ 
аѣі. іпзіг., еі Сгаесіз Ііііегіз еі Ьаііпіз. — 
<& §еп., іѣпйі.— съ асе., йиісез гіюйоз 
(+). — съ іп с. аЫ., іп рагит іаизіо 
сагтіпе йосіа (Ѣ).—съ ай с. асе., саг- 
шіпѳ аЪ отпі ай йеііпдиепйит йосііог 

еззе роіезі (-}-). — съ іпГ., іепйеге за^Н- 
іаз. — ѣ) пер. о неодуш., что свидѣ¬ 
тельствуетъ объ ученіи, школѣ, ученый, 
Іаѣог, ученая работа (|). — П) въ ши¬ 
рокомъ смыслѣ, а) вооб., искусный, 
ловкій.— ѣ) пер., о неодуш., тапиз (■(•)► 
йбейтепіит, і, п. соб. все, что мо¬ 

жетъ служить примѣромъ, урокомъ, сви¬ 
дѣтельствомъ, отс. 1) поучительный при¬ 
мѣръ, образецъ, Р. Киііііиз йоситепіиш. 

Ьотіпіѣиз позігіз ѵігіиііз. — 2) сви¬ 
дѣтельство, доказательство, йоситепіо 
еззе, служить доказательствомъ. — 3) 
примѣръ, урокъ, предостереженіе, й. 
ііііз егН, пе диіз ййеі Кошапае сопй- 
йаі: зиі сищие регіеиіі егаі йоситепіиш, 
служилъ предостереженіемъ отъ угро¬ 
жавшей каждому опасности. 

йбйгапз, апііз, т. три четверти, а^тп 
Ьегейет Гасеге ех йойгапіе, сдѣлать 
кого наслѣдникомъ 3/4 имущества; о 
мѣрѣ плоскостей, аейШсіі, .іидегі. 

* йбйгапіагіиз, а, иш, къ 3/4 при¬ 
надлежащій, ІаЬиІае, долговыя (умень¬ 
шавшія долги до */4) КНИГИ. 

йбійЪга, ае, Г. кирка, мотыка. 
йбіепіёг, айѵ. съ болью, съ прискор¬ 

біемъ. 
йбіёо, йбійі, йбШйгпз, ёге, болѣть,. 

I) тѣломъ, о членахъ, болѣть, причинять, 
боль, аѣзоі., или аісі. — II) душевно, о 
лицахъ = огорчаться, печалиться, скор¬ 
бѣть, оплакивать (прот. даийеге), аѣзоі. 
или съ аЫ. (напр. іаийе аііепя, па 
поводу ч. сл.: гаріо Сапутейе і*). — 
съ асе. (напр. сазит аіф). — йѳ аЦо 
или йе а^а ге: ех аЦо или ех аЦа 
ге: рго аЦа ге: іп а^а ге. — съ іпГ. 
(*[*) или съ асе. с. іпі*. (напр. еиш ѵі- 
ѵеге). — съ диой (что) или съ ^иіа. — 
съ зі (і*).—съ ргоріег с. асе. (напр. -ій. 
ргоріег циой йоіеі).— о неодуш. = при¬ 
чинять боль, скорбь, йоіеі йісіит айо- 
іезсепіі. 

йбіібіит, і, п. бочонокъ. 
йбНит, Іі, п. бочка. 
1. йбіо, аѵі, аіига, аге, обдѣлывать,, 

обтесывать мотыкой или топоромъ, го- 
ѣиг: аіф сариі заіі^по іизіе, колотить 
по головѣ ивовой палкой (■(*). 

2. йбіо или йбібп, бпіз, ш. I) палка 
съ желѣзнымъ наконечникомъ, пика. — 
II) передній парусъ. 

йбібг, бгіз, т. боль, болѣзненное ощу¬ 
щеніе, I) тѣлесная, рейшп. — П) съ и 
безъ апіті, душевная боль, огорченіе, 
печаль, скорбь (прот. даийіит, ѵоіиріаз), 
1) соб.: а) вооб.: йоіог ех стЬи^ 
атіззіз. — ѣ) въ част.: а) оскорбленіе* 
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обида, яио (іоіоге іпсепзиз, оскорблен¬ 
ный этимъ. — (!) досада, негодованіе, 
злоба, чувство мщенія, дио (іоіоге ехаг- 
зіі.— 2) теіоп., страстное, патетиче¬ 
ское выраженіе или тонъ, отс. грустный 
топъ. 

<Мб8ПЗ, а, нш, хитрый, лукавый, ко¬ 
варный; поэт., обманчивый. 
йбіпз, і, т. хитрость, уловка, и им.: 

1) йоіизтаіиз, злонамѣренный обманъ.— 
П) прегн.: а) злонамѣренный обманъ, 
лукавство, коварство.—Ъ) теіоп., козни, 
о сѣтяхъ (*)■). 

йбтаЬШз, е, укротимый. 
йбтезііепз, а, нт, I) къ дому, къ 

семьѣ принадлежащій, дома, семьи ка¬ 
сающійся, домашній, семейный, тк. част¬ 
ный, личный, собственный (прот. риЫі- 
сиз, іогепзіз, аііепиз), рагіеіез: оМсіа, 
исполняемыя въ семейномъ кругу: ^ийі- 
сіит, друзей: ехетріа, собственные, 
т.-е. взятые изъ моихъ рѣчей или изъ 
моего опыта: Ііііегае, частная пере¬ 
писка: сапез йотезііеоз аіеге, содер¬ 
жать на свой счетъ.—поэт., йотезіісиз 
оііог, дома (*!*). — отс. Ьото йотезіісиз 
и (*)*) зиЬзі. одно (іотезіісиз, другъ 
дома, членъ семьи; но яиі іипс (іоте¬ 
зіісиз (въ тѣлохранителяхъ императора) 
тііііаѣаі.—ріиг. зиѣзі., (іотезіісі, огит, 
т. члены семьи, домашніе люди, друзья 
дома. — И) пер., туземный, отечествен¬ 
ный, внутренній, а) въ собственной 
странѣ (прот. ехіегпиз, реге^гіпиз, аііепі- 
депа), Ьеііит, междоусобная: сгисіеіііаз, 
до отношенію къ согражданамъ: зегто, 
отечественный языкъ: соріае геі іги- 
тепіагіае, провіантъ, который поста¬ 
вляетъ отечество: (іотезііео (на ро¬ 
динѣ) зитто §епеге еззе.—Ъ) внутрен¬ 
ній == въ собственной груди, внутри 
живущій, Гигіае. 

йбтІсШит, Іі, п. жилище^ и вооб. 
мѣсто жительства отца семейства со 
всѣмъ его домомъ, слѣд. замокъ, дво¬ 
рецъ; пер., главное мѣсто, главный 
пунктъ, точка опоры и т. п. 

сібтіпа, ае, I. госпожа, хозяйка дома, 
барыня; пер., повелительница, о боги¬ 
няхъ; объ аѣзіг., повелительница, вла¬ 
стительница, съ деп. 

йбтіпаііо, бпіз, $. господство, влады¬ 
чество, единовластіе, верховная власть, 
об. = деспотическій образъ правленія, 
деспотизмъ (прот. зегѵііиз, зегѵіііит 
или Ііѣегіаз), ипіиз: ге^іа (деспотизмъ), 
тк. іп аЦт. — пер., й. іийісіогит и іп 
4ийісііз. 

йбтіпаійз, йз, т. господство, влады¬ 

чество, единовластіе, верховная власть, 
об. = деспотическій образъ правленія, 
деспотизмъ (прот. зегѵііиз), тк. съ §еп. 
(надъ). 

Йбтіпіпт, Іі, п. I) обладаніе, владѣ¬ 
ніе чѣмъ, право собственности.—П) пир* 
шество, пирушка. 

йбтіпог, аіиз зит, агі, быть госпо¬ 
диномъ, господствовать, властвовать (соб. 
и пер.), аЬзоІ., іп аЦт: іп аЦо или іп 
аЦа ге, съ іпіег с. асе. — съ однимъ 
аЪІ. (надъ). — о неодуш., йотіпаіиг 
аЦй іп аЦа ге, имѣетъ главное значе¬ 
ніе: йотіпапііа ѵегѣа, обыкновенныя 
слова (*)•). — П) находиться во владѣ- 
НІИ (+). 

йбтіпиз, і. т. I) господинъ, какъ хо¬ 
зяинъ, владѣлецъ, собственникъ, обла¬ 
датель, А) соб.: 1) вооб.: паѵіз.— 
2) въ част., хозяинъ, какъ глава дома 
(прот. іатіііа), баринъ. — В) пер.: 1) 
господинъ = властелинъ, властитель, 
повелитель, іп а^т: §епііит: геі, о 
судьѣ. — Въ част., а) повелитель, о 
любимомъ человѣкѣ, супругѣ (•(*). — Ъ) 
(поэт.) аіігіЬиі., господскій, хозяйскій, 
іогиз, тапиз. — 2) распорядитель, на 
гладіаторскихъ играхъ, на аукціонѣ; 
часто (съ н безъ сопѵіѵіі или ериіі) = 
распорядитель пирушки, хозяинъ. — 
II) пер., властитель, ѵііае веские. 
Йбтііо, аге, укрощать, усмирять. 
йбшіібг, бгіз, т. I) укротитель. — 

II) покоритель, побѣдитель. 
йбтіігіх, ігіеіз, Г. укротительница (т). 
йбто, тйі, тііит, аге, I) укрощать, 

усмирять.— II) пер., обуздывать, поко¬ 
рять, преодолѣвать. 

йбтйз, &еп. йотйз и (класс, какъ 
іосаі.) йоті, I. домъ, I) соб., домъ, жи¬ 
лище, мѣстопребываніе (боговъ, людей, 
животныхъ), дворецъ, аідт іесіо еі йо- 
то іпѵііаге: іп йотшп а1с)3: іп йото 
аіф. — йоті (др. йотиі), дома (прот. 
Іогіз). — такъ йоті теае (іиае, зиае, 
позігае) или теае (іиае, позігае, зиае) 
йоті, въ моемъ домѣ 2с. — тк. аііепае 
йоті (йотиі), въ чужомъ домѣ. — йоті 
Саезагіз, въ домѣ Ц. —йотшп, домой.— 
тк. йотшп теат, зиат: въ ріиг., аііиз 
аііит йотоз зиаз іпѵііаі. — йото, изъ 
дома.—II) теіоп.: а) домъ = а) семья, 
семейство.—^) пер., философская шко¬ 
ла, секта. — ѣ) домъ = хозяйство. — 
с) домъ = родина, отечество, родной 
городъ, йоті, на родинѣ: йотшп, на 
родину: йото, изъ отечества: йоті 
тіііііаедие, во время мира и на войнѣ. — 
тк. еі йоті еі тіііііае, йоті Ъеііщие, 
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ЪеШ дотщие, Ьеііо дотщие, (Іоті Ъеі- 
Іс^ие. 

дбпагіпт, Іі, п. I) (въ ріиг.) даръ но 
обѣту, приношеніе въ храмъ. — II) (въ 
ріиг.) поэт. = мѣсто для этихъ прино¬ 
шеній, т.-е. алтарь, храмъ (у). 
йопаііо, бпіз, I. дареніе, приношеніе 

въ даръ. 
дбпаііѵит, і, п. денежный подарокъ 

солдатамъ. 
сібпес, сопр I) пока, доколѣ. — II) 

пока не. 
(Ібпісиш, соп]. др. ф. вм. долее, 
дбпо, аѵі, аішп, аге, I) (аіеі а^д) 

что-н. кому-н. дарить, 1) вооб.: а) соб.: 
ргаедат тіІШѢиз.— Ь) пер.: ас) вооб. 
даровать, доставлять, давать, аісі аеіег- 
пііаіет іттогіаШаіепщие. — поэт, съ 
іпГ— /9) кому что-н. въ жертву прино¬ 
сить, жертвовать. — у) (въ угоду кому) 
жертвовать, отказываться, іпітісШаз 
геі риЫісае (ради государства).—2) въ 
част.: а) соб., кому-н. долгъ или обя¬ 
зательство подарить = прощать, пе взыс¬ 
кивать, аісі аез аііепит. Ь) пер., 
ради кого (въ угоду кому) проступокъ 
об. виновника проступка прощать, по¬ 
миловать, сиірат §гаѵет ргесіЬиз зио- 
гит (*)*). — И) (а^т аіда ге), подарить 
кого чѣмъ, одарить, пожаловать, соіюг- 
іеш тіІііагіЪиз допіз: а^т сіѵИаіе. 

допит, і, п. даръ, подарокъ, а) вооб.: 
допа даге: допіз тіМагіЬиз ашрііззіте 
аідт допаге.— Ь) даръ по обѣту, жер¬ 
тва, Ароіііпі допа даге. — с) жертва за 
упокой умершаго (сполна допа Іегаііа: 
иіііта, послѣдній долгъ умершему *)•). 
догтіо, Іѵі или іі, Ііпт, іге, спать 

(прот. ѵі^ііаге, соб. и пер.), догшіеп- 
іеш ехсііаге. 

йогтііо, аѵі, аге, хотѣть спать, чув¬ 
ствовать влеченіе ко сну, засыпать, 
иногда = спать; пер., а) гаснуть, пога¬ 
сать, Іисегпа <1. (|).—Ь) дремать = си¬ 
дѣть сложа руки, ничего не дѣлать, 
вести себя непринужденно, іпіегдит 
Ьопиз догтііаі Нотегиз, небреженъ (|). 

догзпт, і, п. спине.—пер., хребетъ, 
возвышеніе, выпуклость, диріех (деп- 
іаііит), двойная спинка лемеха (*(*). — 
особ., петогіз (|): зреіипсае, верхняя 
часть (і*): іттапе, огромный подводный 
камень (•{■): ѵаді, отмель (у): е^из іи^і, 
хребетъ той горной цѣпи. 

доз, доііз, I. приданое; пер., даръ, 
талантъ, доіез іп§епіі. 

дбіаііз, е, къ придапому относящійся, 
въ приданое отданпый. 

доіапіб. а, иш, достаточно надѣлеи- 

ный, снабженный, богатый (соб. и 
пер.). 

дбіоч аѵі, аіпш, аге, давать прида» 
ное, надѣлять приданымъ. 
йгасЬта, ае, Г драхма, греч. монета 

(=рим. депагіиз). 
дгасо, бпіз, т. драконъ (змѣя и какъ 

созвѣздіе). 
йгасопК^ёпа, ае, с. рожденный отъ 

дракона, игЬз, о Ѳивахъ (у). 
йгбтаз, адіз, бѣгущій, дготаз сате- 

Іиз, дромадеръ (одногорбый верблюдъ). 
йгйійае, агит, т. и йгйійез, пт, ш. 

друиды, жрецы кельтскіе, 
дгуаз, адіз, I. дріада, лѣсная нимфа. 
ййЫё, адѵ. сомнительно; об. поп (пес) 

диЬіе или Ьаид диЬіе, безъ сомнѣнія, 
безспорно. 

* дйЫіаЪИіз, е, сомнительный (*)*). 
дйЪіШіо, бпіз, I. I) сомнѣніе, недо¬ 

умѣніе, аЬзоІ. (напр. зіпе иііа діѣііа- 
ііопе, безъ всякаго сомнѣнія), съ §еп. 
зиіу. или оЪі., съ де ситп аЫ. — II) 
нерѣшимость, перѣшителыюсть, мѣш- 
каніе, аЬзоІ. (напр. зіпе иііа диЬііа- 
ііопе, безъ всякаго колебанія) или съ 

§еп. оЦ. 
дйЪИо, аѵі, аіит, аге, сомнѣваться, 

I) въ сужденіи=сомнѣваться, недоумѣ¬ 
вать, 1) соб., аЬзоІ. или съ де с. аЫ.; 
съ общимъ асе. ^иод пето диЪіѣаѣ). — 
въ разз. съ пот. (напр. ^иод диѣііагі 
роззеі); съ допол. пли вопрос, предл., 
съ диід, иігит... ап. — поп диЪііо, съ 
диіп с. сопр или съ асе. с. іпГ — 2) 

теіоп., обдумывать, соображать; тк. 
(но рѣдко) съ іпГ. — II) въ рѣшеніи = 
колебаться, пе рѣшаться, медлить, аЬзоІ. 
(напр. дшд диЬііаз) или съ іпі. : поп 
диѣііо съ іпГ. или съ диіп с. сопр; 
пер., о неодуш., быть сомнительнымъ, 
Гогіипа диЬііаі. 
дйЫиз, а, пт, колеблющійся, I) зиіу.: 

а) въ сужденіи=сомнѣвающійся, недо¬ 
умѣвающій, диЪіиз зит, диід Гасіат 
(|). — съ &еп., апіті или тепііз (у), 

зепіепііае. — Ь) въ рѣшеніи = колеблю¬ 
щійся, нерѣшительный (прот. йгтиз). — 
с) въ образѣ мыслей и поступкахъ, 
ненадежный, аЬзоІ. пли іп аідт. — П) 
оіу.: а) сомнительный, подлежащій со¬ 
мнѣнію, невѣрный (прот. арегіиз, сег- 
іиз, сопіеззиз;, ѵісіогіа: зосіі, невѣр¬ 
ные: сепа, обѣдъ, предъ которымъ 
становятся въ тупикъ вслѣдствіе разно¬ 
образія кушаній = разнообразный (|): 
поп или петіпі езі диѣіит, ^иіп (что) 
или диіп поп (что не): іп диЬіит ѵо- 
Іагѳ или геѵосаге, дѣлать сомнитель- 
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«ымъ, подвергать сомнѣнію: зіпе йиЫо 
или ргосиІ йиЫо, безъ сомнѣнія. — Ъ) 

•критическій, трудный, опасный, гез 
('положеніе): іетрога (прот. весшкіа |).— 
зЬизі., йіЪіит, Іі, п. критическое поло¬ 
женіе, опасность, ак^й іп (іиЬішп йеѵо- 
саге, подвергать опасности. — поэт, 
пер., находящійся въ опасности, аедег, 

■опасно больной (*)•). 
ййсёпі, ае, а, по двѣсти, 
ййсепіі, ае, а, двѣсти, 
ййсёпііёз, асіѵ. двѣсти разъ, 
іійсо, йихі, йисіиш, ёге, 1) тянуть, 

А) вооб.: Ггепа таші, натягивать вож¬ 
жи (|): Іапаз, прясть (у): иѣега, доить 
(у).—В) въ част.: 1) тащить, волочить 
за собою, сареііат: (поэт.) зійега сгі- 
пет йисипі. — 2) тянуть къ себѣ, при¬ 
тягивать, а) соб.: гетов, грести.—отс. 
прегн., принимать, получать, соіогеш 
{*}*): доплат (*)*): сісаігісет, гітат (|). — 
Ь) пер., а) привлекать = увлекать, 
плѣнять, іаЬеІІагшп аийіііопе йисип- 
іиг. — р) завлекать, еггоге (іисі, впа¬ 
дать въ ошибку, заблуждаться. — у) 
склонять, побуждать, сагііаіе раігіае 
йисіиз. —3) втягивать, вбирать въ себя, 
аёга зрігііи: зотпоз, спать (-)*). —прегн., 
„тянуть^ = пить, росиіа ЪезЪіі (•}•). — 
4) вытаскивать, вынимать, іеггшп ѵа- 
діпа, обнажать мечъ (*(•): зогіез; прегн., 
&1дй или аЦт зогіе. — 5) образовывая 
что-н., проводить, возводить, образовы¬ 
вать, • осгеаз аг^епіо (*}*): ѵаііит ех 
сазігіз іп адиат: ѵіѵоз (1е тагтоге 
ѵиііиз (|): поэт, пер., о поэтѣ, саг- 
тіпа, ѵегзиз. —6) протягивать, только 
пер.: а) проводить, аеіаіет іп Иііегіз: 
ѵііат (•{*), — Ъ) затягивать, проволаки¬ 
вать, длить, іетриз, Ъеііит (іп Іоп^іиз, 
іп Ьіетет), затягивать: ак^пі, задержи¬ 
вать: акрп йіет ех йіе, кормить кого 
завтраками: ѵііат рег ехігеша ошпіа, 
влачить жизнь (*(•). — 7) вытаскивать, 
только пер., производить, вести, потеп 
ех аЦа ге: огі^іпет или §епиз аЪ 
а^о. — 8) ставить въ счетъ, считать, 
попа^іпіа тейітпит тіііа; отс. пер.: 
а) считать въ числѣ чего, причислять 
къ ге, акрп іп Ьозііит питего: аЦй іп 
таііз. — Ъ) считать чѣмъ, такъ или 
иначе цѣнить, аЦш ѵісіогеш, считать 
побѣдителемъ: аЦй рагѵі, ріигіз, рго 
піЬііо, мало, болѣе цѣнить, ставить ни 
во что: аЦй Ьопогі, вмѣнять въ честь: 
акрп йезрісаіиі, презирать кого. — съ 
асе. с. іпі. = считать, полагать. — с) 
гаііопет (іисеге, см. гаііо.—ІІ)=вести, 
А) вооб.: аіат апіе сиггиш: йіШсіІе 

ііег, ѵіх диа зіп§иИ саггі йисегепіиг, 
такъ что по ней телѣги едва одна за 
другой могли проѣхать. — о неодуш.: 
дио ѵіа йисіі (•)-). — В) въ част.: 1) 
кого-н. въ судъ, въ темницу вести, 
отводить, аідш іп сагсегет, а^т а(і 
тогіет и одно (іисеге акрп (безъ іп 
сагсегет или ай тогіет). — 2) воен. 
і. і., а) войска куда-н. вести, велѣть 
выступить въ походъ, ехегсіішп іп йпез 
Зиеззіопит: соЪогіез ай типіііопез. — 
аѣзоі., итти, подвигаться (о полководцѣ), 
сопіга Ьозіез, ай ѵегзиз аідт. — Ъ) итти 
во главѣ войска, колонны, предводитель 
ствовать, ехегсіішп, ргітит рііит; отс. 
пер., стоять во главѣ,.быть первымъ, 
Іатіііат. — 3) ихогет йисеге аіф 
йііат, жениться, йис. іп таігітопіит 
а1с]3 йііат. — 4) проводить, водить за 
ноеъ, дурачить. — 5) воду проводить, 
адиат іп игЬет.—6) приводить, підгаз 
ресийез (*(*). — 7) съ собою брать, ихо¬ 
гет іп сопѵіѵіит. — поэт., йихіі зиа 
ргаетіа ѵісіог, получилъ (•(*). — 8) устраи¬ 
вать, аіеі Ашиз: сЬогоз, водить хоро¬ 
водъ, танцовать (|). 
йисіо, аѵі, аіиш, аге, водить, водить 

съ собою, а) вооб.: едиііез іп ехегсііи.— 
Ъ) воен. і. і.: а) вести, ехегсіішп рег 
заііиоза Іоса.—р) предводительствовать, 
командовать, ехегсіішп. 
йисібг, огіз, т. проводникъ, вожа¬ 

тый, іііпегіз.—об. вождь, предводитель. 
йисійз, йз, т. 1) проведеніе, а) вооб.. 

начертаніе, огіз, черты лица. — Ъ) въ 
част., возведеніе, построеніе, тигі. — 
И) веденіе,а) вооб., проведеніе,адиагит.— 
Ъ) въ част., предводительство, команда. 
йшійт, айѵ. I) передъ тѣмъ, прежде, 

тк. уже прежде, уже раньше.—Н) дав¬ 
но, ^ат йийит. — поэт, (давно бы) = 
немедленно, з’ат йийит зитііе роепаз. 
ййеііиш, і, п. др. ф. = Ъеііит. 
йиіт,йиіз, йиіпідр. ф.=йет, йез,йепі. 
йиісё, айѵ. сладко, пріятно, 
йиіеёйо, йіпіз, і. сладкость, зап^иіпіз 

(I). — пер., а) сладость, пріятность, при¬ 
влекательность, обаяніе, аѣзоі. или съ 
деп. (напр. §1огіае). — Ъ) желаніе, стре¬ 
мленіе, съ §еп. (напр. ргаейапйі). 
йиісіз, е, сладкій (прот. атагиз), 

I) соб.: ѵіпит: адиа, прѣсная: оііѵит, 
свѣжее (у). — II) пер.: а) сладостный, 
пріятный, привлекательный, огаіог: диі- 
Ъиз ИЪгіз піЬіІ роіезі еззе йиісіиз. — Ъ) 
въ част., мплый, нѣжный (прот. ата¬ 
гиз, асегЪиз), атіеиз (і*), атіеіііа. — 
въ обращеніи, любезный, йиісіззітѳ 
гегит (у). 



бйт, I) абѵ. соб. = еще, въ соедине¬ 
ніи: пошіит, песіит, педиебит, еще 
не: съ ітрегаі., же, а§е (іит. — П) 
соіу.: а) для означенія одновременности, 
между тѣмъ какъ, въ то время какъ, 
съ ііиі. ргаез.—или пока, съ іп(1., <1ит 
і(і зіибиіі типіге, пиШиз ѵііае ререг- 
сіѣ. — Ь) для означенія предѣла, пока 
не, (іит зе ірза гез арегігеѣ. — с) 
только бы, съ соіу., усилен, бшптобо. — 
тк. <1ит пе, усилен, бшптобо пе, только 
бы не. 
бйтёіит, і, п. терновый кустарникъ, 

терновникъ. 
батшёбо, см. бит II, с. 
бйтозиа, а, пт, покрытый терно¬ 

вымъ кустарникомъ. 
битіахаі (бипіахаі}, ни больше, ни 

меньше, I) вооб. для ограниченія по¬ 
нятія его собственною мѣрою, только 
въ такой мѣрѣ, только, риІсЬгіога б. 
азресіи. — II) въ част.: для означенія 
того, что понятіе заключаетъ въ себѣ 
а) не болѣе должнаго, только, по боль¬ 
шей мѣрѣ, ребііаіи б. ргосиі а<1 зре- 
сіет иіііиг. — Ь) не менѣе должнаго, 
по крайней мѣрѣ, по меньшей мѣрѣ, 
зіаііт Агріпит ігет, б. а<1 ргісііе Коп. 
Маі: 
бит из, і, т. заросль, густой кустар¬ 

никъ, въ ріиг. = битеіит. 
бипіахаі, см. битіахаі. 
бйё, ае, 6, два, двое; тк. оба. 
бййбёсіёз (— епа), двѣнадцать разъ, 
бйббёсіт, двѣнадцать; отс. биобесіт 

(XII) іаѣиіае (Іе^ит), часто одно био¬ 
бесіт, двѣнадцать таблицъ законовъ. 
бййбёсіпшз, а, йт, двѣнадцатый, 

Іе^іо. 
бйёбёпі, ае, а, по двѣнадцати; двѣ¬ 

надцать (вмѣстѣ взятые). 
бйббёциабга&ёзітиз, а, пт, тридцать 

восьмой. 
бйёбёцпабгазіпіа, тридцать восемь. 
бйббёігІсІеЬз (—ігісіёз), абѵ. пит. 

двадцать восемь разъ. 
бй6бёігі$іпіа, двадцать восемь, 
бйёбёѵісёпі, ае, а, по восемнадцати. 
бйёбёѵІ$іпіі, восемнадцать, 
бйріех, ріісіз, двойной, атісіиз (*)-): 

.щз, составной соусъ (|). — поэт., раі- 
тае, обѣ руки.—пер.: а) двойной, удво¬ 
енный, зіірепбіит, йитепіит (паекъ).— 
зиЬзі., биріѳх, ісіз, п. двойное коли¬ 
чество, вдвое больше.—Ь) о лицахъ, двое¬ 
душный, двуличный, лукавый (прот. 
зітріех *(*). 

бйрМсагІпз тііез, с. получающій двой¬ 
ное жалованье. 

бйріісііёг, абѵ. вдвое, вдвойнѣ, двояко, 
бйріісо, аѵі, аіит, аге, удвоивать, 

I) соб.: а) людей и ихъ члены сгибать 
(вдвое), ѵігит (*|*), роріііет (|): биріі- 
сагі ѵиіпеге, скорчиться отъ раны (|). — 
Ы составлять сложныя слова, ѵегЬа. — 
И) пер., удвоивать, вдвое увеличивать, 

.а) по количеству, пшпегшп, ехегсііит: 
ѵегЬа, повторять. — Ь) по протяженію, 
а) соб.: Ьазіае тобшп: ііег е,)и8 біеі, 
пройти въ день двойное разстояніе. — 
Р) пер., усугублять, увеличивать, умно¬ 
жать, посііз іта^іпет (*|*): §Іогіат. 
бйріиз, а, пт, двойной, вдвое боль¬ 

шій (по количеству, величинѣ, длинѣ, 
ширинѣ), ресипіа. — зиЪзі., биріит, і, 
п. двойное, роепат биріі зиЬіге или іп 
биріит іге, подвергаться вдвое боль¬ 
шему наказанію. 

* бйрошНпз, іі, т. два асса (монета), 
бир. іииз, два твоихъ асса. 
бйгаЪШз, е, продолжительный, проч¬ 

ный. 
бйгё и бйгііёг, абѵ., сотр. бйгіиз, 

зир. бйгіззітё, абѵ. твердо, жестко 
(прот. тоііііег), I) соб.: а) грубо, рѣзко, 
ріегадие бите бісеге (*(*). — Ь) грубо, 
аляповато, циіб йізит бигіиз еззеі (*(*).— 
II) пер.: а) въ жестахъ и поведеніи, 
обращеніи, грубо, помужицки, бигіиз 
іпсебіі (|). — Ь) по отношенію къ дру¬ 
гимъ, строго, сурово, жестоко, бигіиз 
іп бебііоз сопзиіеге: бигіиз ѵііае зиае 
сопзиіеге, наложить на себя руки. 
бйгезсо, бйгйі, ёге, дѣлаться твер¬ 

дымъ, твердѣть, тк. а^а ге. 
бйгііёг, абѵ. см. бите. 
бйгШа, ае, Г. твердость, жесткость; 

пер.: а) твердость, закаленность, суро¬ 
вый образъ жизни, въ лишеніяхъ, пере¬ 
несеніи трудовъ; въ дурномъ смыслѣ, 
грубость, безчувственность (съ и безъ 
апіті). — Ь) строгость, суровость. 
бйгШёз, ёі, і. твердость, пер., суро¬ 

вость, безчувственность. 
бйго, аѵі, аіит, аге, I) іг.: 1) соб., 

дѣлать твердымъ, крѣпкимъ, иѵат йшю, 
сушить (*|*). — 2) пер., а) укрѣплять, 
закалять, пріучать къ перенесенію ли¬ 
шеній или трудовъ, бигаіі изи агтогшп.— 
въ дурномъ смыслѣ, дѣлать грубымъ, 
нечувствительнымъ, притуплять, аегеа 
іегго заесиіа (о времени +). — Ь) пере¬ 
носить, сносить, ІаЬогет (і*).—II) іпіг.: 
1) соб., становиться твердымъ, пріобрѣ¬ 
тать твердость (*)*). — 2) пер.: а) пре¬ 
бывать твердымъ, выдерживать, а) на 
мѣстѣ: іп ореге еі ІаЪоге зиЬ реШЬиз. — 
р) при дѣлѣ, бигаіе, крѣпитесь (*(•). — 
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прегн., йигапі, продолжаютъ оставаться 
на своихъ мѣстахъ ( = имѣютъ посто¬ 
янное мѣсто жительства *(■). 
ййгиз, а, ит, твердый, жестокій 

(прот. тоіііз, мягкій), I) соб.: а) твер¬ 
дый по впечатлѣнію на чувство осяза- 
пія, &ггшп (*(•).—Ь) на вкусъ, терпкій, 
зарог ВассЬі (*(-). — с) для слуха, гру¬ 
бый, уосіз депиз. — <1) для внутренняго 
чувства, грубый, неискусный, йигиз 
сотропеге ѵегзиз, составляющій тяже¬ 
лые стихи (у). — II) пер.: а) тѣлесно 
крѣпкій, закаленный, пріученный къ 
трудамъ. — Ь) въ рѣчи и обращеніи 
грубый, необразованный, неотесанный; 
отс. объ эпической поэзіи, грубый 
(прот. тоіііз), соШшшз (*(-).— с) стро¬ 
гій, суровый къ себѣ, привыкшій къ 
самоотверженію; отс. тк. строгій къ 
другимъ. — въ дурномъ смыслѣ, не¬ 
воспріимчивый, тупой, диі йигіог ай 
Ьаес зіийіа ѵійеЪаідіг. — й) строгій, 
суровый, безчувственный, непреклоппый, 
о характерѣ *(прот. тоіііз, рІасаЬіІіз); 
отс. йигит езі, было бы сурово, съ 
іпГ. — е) о тягостномъ, удручающемъ 
состояніи чего-н., какъ времени года, 
погоды, суровый, жестокій, о почвѣ, 
дѣвственный, тяжелый для обработки, 
о работѣ гс, тяжелый, тяжкій, обре¬ 
менительный; о состояніи всякаго рода, 
тяжелый, удручающій, мучительный, 
опасный; о выраженіяхъ, рѣзкій, оскор¬ 
бляющій чувство (тк. зиЬзі., йигіога, 
слишкомъ сильныя выраженія, прот. ті- 
ііога).— йигит езі, опасно (■(•): зі диій 
егаі йигіиз, если дѣло принимало болѣе 

крутой оборотъ: зі піЬіІ еззеі йигіизг 
если не будетъ особенныхъ затрудне¬ 
ній. — зиЪзѣ., йига, бгит, п. тяжелое 
положеніе. 
Йизтбзиз, а, пт, см. йитозиз. 
ййитѵіг или Ййбѵіг, ѵігі, т. об. 

ріиг. ййитѵігі или Ййбѵігі, бгит, т. 
(иногда П ѵіг, II ѵігі), дуумвиры, ко¬ 
миссія, состоявшая изъ двухъ мужей, 
а) йиитѵігі регйиеіііопіз (или диі йе 
регйиеіііопе апдиігапі, сгеаіі), слѣд¬ 
ственная комиссія по государственному 
преступленію (регйиеШо). — Ь) й. за¬ 
стойна или засгіз іасіипйіз, д. имѣвшіе 
надзоръ за сивиллиными книгами. — с) 
й) аейі іасіепйае или Іосапйае, ком., 
избираемая въ трибутскихъ комиціяхъ, 
для наблюденія за сооруженіемъ храма, 
и освященіемъ святилища. — й) й. па- 
ѵаіез, ком., завѣдывавшая снаряженіемъ- 
флота.— е) йиоѵігі^игі йісипйо), дуум¬ 
виры въ муниципіяхъ и колоніяхъ, ко¬ 
торые имѣли высшій надзоръ за упра¬ 
вленіемъ города, предсѣдательствовали 
въ сенатѣ и были верховными судьями. 
йпх, ййсіз, с. вождь, I) проводникъ, 

вожатый, Іосогит: дге&із: агтепіі (о 
быкѣ *(•). — отс. руководитель, въ дур¬ 
номъ смыслѣ = зачинщикъ, коноводъ,, 
ітріеіаііз: йііз йисіЬиз.—II) глава, на¬ 
чальникъ, а) вооб.зирегйт, о Юпи¬ 
терѣ (Ѣ). — Ъ) въ част.: а) предводи¬ 
тель, командиръ, сіаззіз: йисе аЬр, 
подъ чьимъ-л. предводительствомъ. — 
Р) глава государства, императоръ. 
йупазіёз, ае, т. властитель, повели- 

тель. 

Е. 
ё, ргаер. см. ех. 
ёа, айѵ. по той дорогѣ, тамъ. 
ёайет,айѵ. по той же дорогѣ, тамъ же. 
ёЪёпиз (ЬёЪёпиз), і, $. эбеновое де¬ 

рево, черное дерево. 
ёМЪо, ЫЫ, ёге, выпивать, поэт, о 

неодуш., поглощать..— пер., пропи¬ 
вать = промотать, иі Ьаес еЫЪаѣ (у). 

ёЫапйІог, сГііпз зпш, Ігі, достигать, 
доставать лестью, ласками, а^й.—разз., 
еЫапйііа зийга^іа. 

еЪгШаз, аііз, ?. опьяненіе, хмель, 
еѣгібзиз, а, пт, преданный пьянству; 

БиЪзІ;., пьяница. 
еѣгіпз, а, шп, пьяный, опьяпѣлый 

(прот. зоЬгіиз); пер., упоенный, йиісі 
Гоіѣипа (*(•). 

ёЪйІпт, і, п. и ёѣйіиз, і, т. бузина 
малорослая» 

ёЪйг, Ъбгіз, п. слоновая кость. — 
теіоп. (поэт.), вещь, украшенная или 
сдѣланная изъ слоновой кости, какъ-то: 
статуя, флейта, ножны; отс. ргетеге 
еЬиг, сидѣть въ курульныхъ креслахъ (*)*). 
ёЪигаёиз, а, ит, изъ слоновой кости, 

йепз, слоновый клыкъ. 
ёЪпгппз, а, пт, изъ слоновой кости, 
ёссё, айѵ. вотъ, 
есййгпя, а, ит, см. ейигиз. 
есГ... еіГ. 
ёсЬёпёіз, пёШз, і, прилипало (рыба). 
ёсЬійпа, ае, Г. ехидна.—поэт. вооб.= 

змѣя. 
ёсЫпиа, і, т. эхинъ, морской ежъ. — 

пер., мѣдная полоскательная чашка (*[-). 
ёсЪо, йз, Г. отголосокъ, отзвукъ, эхо. 
есіб&а, ае, Г. эклога, небольшое сти¬ 

хотвореніе, пастушеская пѣснь. 
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есдиапііо^ айѵ. когда-либо, когда-ни¬ 
будь. 

есдиі, есдиае илиесчпа, ес^пой,ргоп. 
іпіегго§. какой-нибудь? тк. есяиіпат. 

ес^иі8, ес^иій, ргоп. іпіегго^ кто-нп- 
будь? тк. ес^шзпат? — отс. айѵ.: а) 
есдиій, ли? и (рѣдко) почему жс(есяшй 
ііа поп айіззепі). — Ь) есдиб, куда-ни¬ 
будь? 

ёсйіёиз, см. е^пп1епз. 
ёйах, йасіз, прожорливый. — пер., 

спѣдающій, истребляющій, уничтожаю¬ 
щій, тк. съ &еп. 

ёйёга, ёйёгасеііз еі;с., см. Ьсйега еіс. 
ёйісо, йіхі, гіісіит, ёге, I) объявляй, 

Ьос зітиі.— съ асе. с. іп?.— съ иі и«я 
пе с. со^*.—съ допол. предл.—II) оффи¬ 
ціально объявлять, назначать, аЦй (зе- 
паішп, назначить собраніе сената) пли 
съ асе. с. іпГ.—въ част., приказывать, 
съ иі или пе с. сопі. 

ёйісіит, і, п. объявленіе = предпи- 
еаніе, приказъ, ей. сопзШиеге, ргоро- 
пеге.—въ част.: а) эдиктъ претора, въ 
которомъ онъ, при вступленіи въ дол¬ 
жность, объявлялъ свои основныя пра¬ 
вила, которыми намѣревался руковод¬ 
ствоваться; ейісіит регреіииш, неиз¬ 
мѣнный эдиктъ (собраніе основныхъ 
правовыхъ положеній, составленное для 
руководства изъ прежнихъ преторскихъ 
эдиктовъ).—Ь) неизмѣнный цензорскій 
эдиктъ, шиііаз гез (опредѣленія) поѵаз 
іп ейісіит аййійіѣ. 

ёйізсо, ёйійісі, ёге, выучивать на¬ 
изусть и вооб. изучать, въ регі. из¬ 
учить = знать. 

сйіззёго, зёгйі, зегіига, ёге, подробно 
излагать, развивать, объяснять, аЦй или 
съ допол. предл. 
ёйіззегіо, аѵі, аіпга, аге, подробно 

излагать, развивать, объяснять. 
ёйШеІиз, а, пш, указанный, .щйісез, 

избранные самимъ обвинителемъ, т.-е. 
указанные изъ судейскаго (присяжнаго) 
списка 125 судей изъ числа всадниковъ 
и эрарныхъ трибуновъ (изъ которыхъ 
обвиняемый могъ исключить 75). 

ёйШо, бпіз, Г. I) изданіе, ІіЪгі. — II) 
объявленіе, а) сообщеніе писателя.— 
Ъ) ігіЬшдт, указаніе на 4 трибы, для 
выбора изъ нихъ судей, дѣлаемое со 
стороны обвинителя. 

ё(Шиз, а ига, РАЙ), выдающійся, I) 
соб., возвышенный, высокій, о мѣстно¬ 
сти. — Ь) пер.: ѵігіЬиз ейііиз, съ вы¬ 
дающимися силами, сильный (ф). 

1. ёйо, ёйі, ёзит, ёйёге и еззе, ѣсть, 
о животныхъ тк. жрать (прот. ЬіЬоге), 

аЪзоІ. или акр!.--поэт, пер., о иеодуш., 
переѣдать, снѣдать, истреблять. 

ёйо, йійі, йМшп, ёге, издавать, I) 
вооб., испускать, апішат или ехігетпт 
ѵііае зрігііиш или ѵііат, умереть.— 
пер., о неодупг., агтаіоз, выпускать на 
бѣлый свѣтъ. — шейіаі., Маеапйег ейі- 
іиг іп зіпит гаагіз, впадаетъ. — П) въ 
част., 1) производить на свѣтъ, ро¬ 
ждать, а) объ одуш. и олицетв. предм., 
рагіига: аЦтп рагіп (у) и одно акрп; 
поэт., іп Іисст и Іисі: Маесепаз аіаѵіз 
ейііо ге^іішз, происходящій (ф). — Ь) о 
иеодуш., іппишегаз зресіез (ф). — 2) 
звукъ издавать, сіашогеш, кричать: 
ѵосез (жалобы); о животныхъ, сапіпз, 
пѣть (о пѣтухѣ), Ьіппііиш, ржать. — 
3) объявлять, а) сочиненіе издавать, 
ІіЬгиш сопіта ак}т.—Ь) слухъ, толки гс 
распускать, распространять, об. съ іп 
ѵиі^из. — с) сообщеніе, объясненіе гс 
объявлять, пошеп аіф: пошеп Ь.* Таг- 
^иіпіит, выдавать себя за Т.: а^т 
аисіогеш (кого виновникомъ) аіф геі: 
сопзіііа Ьозііиш.— поэт., агша ѵіоіепіа- 
дие Ъеііа, воспѣвать — Отс. въ част., 
«) объ оракулѣ г с, объявлять, назна¬ 
чать, огасиіиш, гезропзиш, давать: 
^шЪи8 ейііит езі, йііз, указаннымъ (въ 
Сивил. книгахъ) богамъ. — р) юридич. 
і. і., объявлять, опредѣлять, указы¬ 
вать, з'ийісіит: ІгіЬиз (объ обвинителѣ), 
указать па четыре трибы (проситель 
могъ отвергнуть только одну изъ нихъ), 
изъ которыхъ должны были быть избра¬ 
ны судьи.—по ^ийісез ейііі = ейШсіі.— 
у) для руководства объявлять, обнаро¬ 
довать, приказывать, ішрегіиш. — съ 
допол. предл. — Рагі. зиЬзІ., ейііа (п. 
рі.), приказанія (ф).—4) что-н. являть, 
доставлять, учинять, совершать, а) 
вооб.: пиііит ігисіиш ех зе: аппиат 
орегаш, служить годъ: іогііит ѵігогит 
орегат. являть себя храбрыми мужами: 
гиіпаз (опустошеніе, разрушеніе): ехет- 
ріа іп аідт, примѣрно наказать. — Ь) 
о сражающихся, ргоеііит, давать: сае- 
йеш, производить. 

ёйбеёо, йбейі, йосішп, ёге, основа¬ 
тельно кого-н. научать чему-н., обучать, 
сообщать основательныя свѣдѣнія, и 
въ этомъ смыслѣ подробно увѣдомлять, 
извѣщать, акрп: акрі: аЦш аЦй: а^т 
съ допол. предл. (наир, ^иае бегі ѵеііеі), 
съ іпі. или съ асе. с. іпГ. — въ разз., 
ейосіиз аЬ акр>: іп а^а ге ейосіит 
еззе: ейосіиз аЦй (сппсіа, подробно 
извѣщенный обо всемъ) или йе ак^а 
ге. —- пер., объ аЬзіг., ейосші гаііо, иі 
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с. соіу., Хата заііз ейосиегаі съ асе. 
с. іпХ. 

ёйбто, тйі, тМпт, аге, дѣлать вполнѣ 
ручнымъ.—пер., совершенно укрощать, 
обуздывать, одолѣвать. 

ёйогтіо, Гѵі, Ниш, Ігс, I) іпіг. про¬ 
спаться, выспаться.—II) ѵ. іг. проспать, 
сгариіаш = протрезвиться.—поэт., Иіо- 
пат, дѣйствительно проспать (на сценѣ) 
роль спящей ІІліоны. 

ёййсаііо, бпіз, X. воспитаніе; въ 
част., вевормлеиіе, взрощеніо (тк. въ 
ріиг.). 

сййеаібг, огіз, ш. воспитатель, какъ 
кормитель и руководитель. 

1. ёййсо, аѵі, аіит, аге, воспитывать 
(нравств. и физ.), кормить, взрощать, 
образовывать, а^ш. — поэт.,1 зепесіаш 
аіф, содержать кого въ старости. — 
о неодуш. субъек., напр. о мѣстности, 
Іерогез, аргоз (I): о полѣ, ротшп, 
производить (і*). 

2. сййсо, ййхі, йисіига, ёге, I) выта¬ 
скивать, выводить, А) вытаскивать, вы¬ 
нимать, діайіит е ѵа^іпа, обнажать 
мечъ. — въ част., жребій вынимать, 
зогіет, аЦт ех нгпа. — В) выводить, 
1) вооб.: ех игЬе: аЦш йе зепаіи: 
аЦш зесиіп, брать съ собою (тк. съ аЬ 
йото). — по вопросу куда? уводить, 
брать съ собою, аЦш іп ргоѵіпсіат. — 
2) въ част.: а) войска, соріаз, и т. п., 
съ и безъ ех, съ аЪ с. аЫ. или съ іп 
с. асе. — аЬзоІ. = выступать (съ вой¬ 
сками), съ ех с. аЫ., съ однимъ аЫ., 
съ ай или іп с. асе. — Ь) корабль, 
паѵет ех рогіи, отчаливать. — с) изъ 
страны, е^ио8 ех Ііаііа.—<і) воду отвести, 
Іасит. — е) кого-н. въ судъ вести, аЦш 
іп зиз, аЦш ай сопзиіез и одно ейисегѳ 
аЦш. — XI) возводить, А) поднимать 
на воздухъ, I) соб.: аЦш зирегаз зиЬ 
аигаз (*(*); въ карт., іп азіга, превозно¬ 
сить до небесъ (|). — 2) пер.: а) воз¬ 
двигать, сооружать, Іштет зиЪ азіга 
(*)*).— Ъ) дитя гс воспитывать, выростить, 
аЦт.— В) опущенное поднимать, зідпа 
(аиіаеогпт *[•). 
сййііз, е, съѣдобный, съѣстпой 
* ссійгиз (ееййгиз), а иш, весьма 

твердый (*(*). 
*ейагсІо (еіГегсІо, есХегсІо), Хегіига, 

іге набивать, наполнять. — отс. поэт., 
Хги^іХега еі есХегіа агѵа Азіаѳ, въ изо¬ 
биліи приносящія плоды. 

сіГаіиш, і, п. изреченіе, предсказаніе, 
е&есійз, йз, т. I) асііѵ.=исполненіе, 

совершеніе, осуществленіе, а) вооб.: іп 
ейесіи еззе, достигаться дѣйствіемъ, и= 

быть близкимъ къ окончанію: зіпѳ ейес- 
іи, безъ очевиднаго дѣйствія. — Ь) дѣй¬ 
ствіе, вліяніе (прот. саиза). — П) разз.= 
результатъ (тк въ ріиг.). 

сіГётХпаіив, а, пт, РАсЦ. женоподоб¬ 
ный, изнѣженный. 

еіГёпгіпо, аѵі, аіит, аге, I) дѣлать 
женщиною,пер., дѣлать женоподобнымъ, 
слабымъ, изнѣживать. 

еНегаіиз, а, иш, РАб). одичалый, ди¬ 
кій (прот. тапзиеіиз), 

еО’егсІо, см. еЯагсіо. 
1. еіГёго, аті, аіит, аге, дѣлать ди¬ 

кимъ, I) соб., по внѣшности, зресітйп 
огіз, придавать липу дикій видъ.—И) пер., 
дѣлать свирѣпымъ, бѣсить, озлоблять, 
1) по настроенію (въ разз. дойти до не¬ 
истовства), ойіо ігадие ейегаіі: а^т ай 
ехзесгаЫІе ойіит Котапогит. — 2) по 
характеру, апітой. 

2. ебёго (есХёго), ехійіі, ёіаіпт, 
еЙегг€5, I) откуда-н. выносить, уносить, 
куда-н. относить, А) вооб.: 1) соб.: аЦш 
или съ ех или сіе с. аЫ. и съ од¬ 
нимъ аЫ., рейет йото, выходить изъ 
дома, съ іп с. асе., тк. аідй зесит. — 
въ част., а' для погребенія выносить, 
хоронить, аЦт (въ карт., гет риЫі- 
сат). — Ь) ей*, зідпа, выступать, тк. ѳ 
сазігіз, ехіга игЬеш. — тк. агша ехіха 
йпез, перейти границы съ оружіемъ въ 
рукахъ. —с) о полѣ, приносить, Хги^ез: 
еІГ. сит йесито (самъ десятъ).— б) про¬ 
износить, выражать, §гаѵез зепіепііаз.— 
2) пер.* а) выводить наружу, т.-е. обна¬ 
руживать, выказывать, апіті тоіиз 
(*[•). —Ь) выносить, разглашать, распро¬ 
странять, дѣлать извѣстнымъ (особ, 
тайну), сопзіііаз, іп ѵиі^из тііііит (въ 
рядахъ войскъ, среди рядовыхъ солдатъ) 
ей*. съ доп. предл.—В) съ понятіемъ на¬ 
силія = уносить, увлекать, завлекать, 
1) соб.: Гигішп Іоп^іиз ехіиііі сигзиз, 
Ф. заѣхалъ слишкомъ далеко: еіаіі ай 
поѵіззітат асіет. — 2) пер., увлекать, 
объ аффектахъ, аЦт ай ^Іогіат,—отс. 
ейеггі аЦа гѳ (какъ Іаеііііа, йоіоге, 
зіийіо, ігасипйіа), увлечься чѣмъ, быть 
внѣ себя отъ чего. — II) вверхъ подни¬ 
мать, 1) соб.: аЦт іп пшгшп: рпіѵіз 
еіаіиз, поднявшаяся. — 2) пер.: а) вооб., 
возвышать, аЦт ай зиттит ітрегіит.— 
Ъ) въ част., по стоимости, достоинству, 
возвышать, а^т ресипіа еі Ьопоге, на¬ 
граждать.— особ, словами, въ сочиненіи 
возвышать, превозносить, прославлять, 
аідт или аідй (зшптіз или тахітіз) 
ІаийіЬиз: аідй іп саеіит ѵегЬіз, и одно 
аЦй.—с) по образу мыслей, апіпшіп аіф. 
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анупшть кому спесь (прот. іпігіп&еге, 
подбавить кому спеси). — особ, ейеггі 
или зе ейегге, заноситься, зазнаваться, 
гордиться, тк. аЦа те. — часто рагі. 
еіаіиз ак^а ге, надменный, гордый, чѣмъ 
(напр. ^Іогіа, оріѣиз). 

ейёгиз (есГёгиз), а, иш, дикій, сви¬ 
рѣпый. 

ейегѵезсо, Гегѣйі и Іегѵі, ёге, вски¬ 
пать, закипать, при кипѣніи волно¬ 
ваться (о водѣ); о звѣздахъ, вспыхи¬ 
вать, мерцать (і*); пер., а) вооб., Роп- 
іиз агтаіиз, ейегѵезсепз іп лзіат аЦие 
егитрепз, заливающій бушующею вол¬ 
ною Азію. — Ь) о страсти, вспыхивать, 
разгорячаться, особ, объ ораторѣ и 
рѣчи.—ото. ейегѵезсепБ, кипучій. 

еЯегѵо. ёге, кипѣть, клокотать, іп 
а^гоз (объ Этнѣ), съ клокотаніемъ выли¬ 
ваться на поля (I).—поэт, пер., съ шу¬ 
момъ выступать, о народѣ. 

еіГёІиз, а, иш, обезсиленный, осла¬ 
бленный, изнуренный, слабый. — п зэт., 
ѵегі, неспособный постичь истину. 

еШсасМаз, аііз, Г. дѣятельность. 
еШсасКіег, айѵ. дѣятельно, съ у< іѣ- 

хомъ. 
еШсах, сасіз, дѣятельный, а) о не¬ 

одуш., дѣйствительный, успѣшный, силь¬ 
но дѣйствующій, убѣдительный, аѣзоі., 
съ ай с. асе. или съ іп с. аЫ. — поэт, 
съ іпі.—Ъ) о лицахъ: Негсиіез, просла¬ 
вившійся подвигами (|). 

еШсІо, Іёсі, іёсіат, ёге, 1) дѣлать, 
изготовлять, производить, создавать, 1) 

вооб.: а) съ сопсг. объек.: рапет ех 
аЦа ге: типйшп: саегиіеиш соіогет 
(о синильникѢ) : ѵагіоз сопсепіиз (о 
звукахъ): тадпоз ѵігоз (объ аѣзіг.).— 
Ъ) съ аѣзіг. объект.: та^паз гегит 
соттиіаііопез.— 2) въ част.: а) строя, 
образуя что-н. изготовлять = строить, 
ропіет іп йшпіпе: игѣет ех Іаіего 
(изъ кирпича). — о неодуш. (напр. о 
рѣкахъ), образовывать, іпзиіат. — Ъ) 
о пашнѣ, доставлять, приносить, сшп 
осіаѵо (самъ восемь).—с) сумму, число 
составлять, образовывать, тарг аіі- 
диапіо зитта еШсііиг ех еіс. — й) из¬ 
вѣстное количество или множество соби¬ 
рать, набирать, та^пат тиШийіпет 
(зегрепііит). — е) солдатъ, корабли на¬ 
бирать, ставить на ноги, выставлять, 
XIII соѣогіез: ипат Іе^іопет ех йиаѣиз, 
составить. — I) съ асе. ргаейіс. = дѣ¬ 
лать, а) съ зиѣзі. ргаейіс.: аЦт соп- 
зиіет (консуломъ): топіет агеет, изъ 
горы образовать крѣпость: аідт рпепіт 

«Іе ѵіг§іпо (*(•). — р) съ ай|. ргаейіс.: 

Ъозіез ай ри^пат аіасгіогез.—П) изго¬ 

товить, окончить, привести въ испол¬ 
неніе, исполнить, отс. тк. достичь, до¬ 
биться, опте ориз: .іизза, исполнить: 

ипит сопзіііит іоііиз СаШае, добиться 
того, что вся Г. будетъ держаться одного 
(общаго для всѣхъ) плана войны: ій 
Іасііе еШсі роззе. 

сйі&іёз, ёі, I. образъ, I) соб.: 1) по 
оригиналу составленный образъ, вопія, 
а) вооб., еШ^іез ХапіЪі (*)*). — Ъ) какъ 
пластическое искусство, образъ, изобра¬ 
зите, а) вооб., рго Раііайіо еШ^іет 
зіаіиеге.— р) кукла, Іапеа (*)*).—2) со¬ 
отвѣтствующій оригиналу образъ, подо¬ 
біе, а) вооб.: Негсиііз еШ^іез (і*): ѵега 
раіегпі огіз еШ^іез, живой портретъ отца 
(І*).—Ъ) призракъ, еШ^іез ітто, ишѣгаѳ 
Ъоттит. — И) пер.: а) образъ, какъ 
иносказательное изображеніе, еШдіез 
іп^епіі 8иі. — Ъ) образъ, какъ картина 
отвлеченнаго предмета, еШ^іез еі Ьшпа- 
пііаііз еі ргоѣііаііз, образъ человѣчности 
и честности. 

еШп^о, ііпхі, іісіит, ёге, I) дотро- 
гпваться, гладить, а) гладить рукою, 
тереть, еШп^еге тапиз аіф (і*).-—Ь) сти¬ 
рать, е іого запдшпет зроп^ііз. — 
11) изображать, представлять, 1) соб.: 
сазиз іп аиго (і).—2) пер., а) изобра¬ 
жать, ос) внѣшними знаками, іп еа (зресіѳ 
огіз) репііиз гесопйііоз тогез.—р) сло¬ 
вами изображать, описывать, а1с]з то¬ 
гез. — Ь) возсоздавать, а) подражать, 
дгеззиз еипііз, подражать походкѣ (■(■), 
аЦт ітііапйо. — р) мысленно, въ во¬ 
ображеніи представлять, воображать, ѳа 
апіто. 

еШадМаійз, й, т. настоятельное тре¬ 
бованіе, соасіи аЦие еШа^ііаіи шео. 

еШа^Кіо, аѵі, аіиш, агс, настоятельно 
требовать, настаивать на чемъ-н.,8і§шш 
ри^пае: аѣ акр, иі сіс. 

еШо, аѵі, аіиш, аге, выдувать, вы¬ 
дыхать, ѵегпаз аѣ оге гозаз. — особ, 
апітат или ехігетит ѣаіііит, испу¬ 
стить духъ. 

еШбгезсо, Ябгйі, ёге, разцвѣтатцпѳр., 
a) возникать, проистекать, ех акр ге.— 
b) начинать процвѣтать, отличаться, 
аща ге. 

еШйо, Лихі, Дихиш, ёге, вытекать, 
выливаться, I) о текучихъ веществахъ 
(прот. іпйио), I) соб.: іп таге (впа¬ 
дать). — 2) пер., а) выходить паружу, 
дѣлаться извѣстнымъ - Ъ) литься черезъ 
край, депиз йісепйі еМиепз. — П) о нѳ- 
тскучихъ веществахъ, 1) выскользать, 
выпадать, ѳШ. тапіѣиз (*)*) и одно ѳШ., 
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выпадать изъ рукъ. — 2) пер.: а) вооб., 
незамѣтно, безполезно пропадать, исче¬ 
зать, пе ^иа Іеѵіз еШиаі аига (ф): еГЙиН 
аісі тепз, кому-н. не хватаетъ мыслей.— 
Ь) о времени — безполезно проходить, 
еійиіі аеіаз. — с) (съ и безъ ех апіто) 
изъ головы выходить = забываться. 

е&ойіо (есШХо =■ ехШХо), Ібйі, Хбз- 
аига, ёге, I) вырывать, выкапывать, 
іеггит.—въ част., а) выкалывать, оси- 
Іоа аісі. — Ь) вырывать — строить, 1а- 
іеЪгаз, рогіиз (+). — П) взрывать, іег- 
гат.—прегн., пер ерыть=перешаривать, 
обыскивать, йотоз. 

еіГог, Шиз аит, Гагі, высказывать, 
нроизносить,ѵегѣит, пейтйа.—въ част., 
символическою формулою опредѣлять 
границы чего = освящать, іетрішп. — 
часто ейаіиз, авгурами опредѣленный. 

еЯгёпаІё, айѵ. необузданно, неукро¬ 
тимо. 

* ейгёпШо опіз, $. необузданность. 
еЯѴёпаіиз, а, пт, невзнузданный, 

безуздый (о лошади). — пер., необуздан¬ 
ный, неукротимый. 

е&гёшіз, а, шп, невзнузданный, безъ 
узды. — пер., необузданный. 

ейгіп^о, Ггё^і, Ігасіит, ёге, I) вы- 
лаиывать — II) разламывать, разби¬ 
вать. 

Гй&і, Гй^Хііш, ёге, I) іпіг. 
убѣгать, аѣзоі. или съ айѵ. (какъ іогаз, 
ізііпс), съ ех с. аЫ. или съ однимъ аЫ., 
съ апіе с. асе., рег с. асе., ай с. асе.— 
П) іг. избѣгать кого, чего, а) о лицахъ: 
а) одуш.: а^т, аідт сигзи (і*). — 
0) неодуш.: зсориіоз (|), тогіет. — съ 
не с. сопр — Ъ) о неодуш., избѣгать, 
ускользать: ргепзапіез ташіз (*}*): теаз 
аигез (і*). — въ част., гез те ейіі^іі, 
дѣло ускользаетъ отъ моего вниманія, 
остался незамѣченнымъ мною: пиШиз 
геі сига Котапоз ейи^іеЬаі, римляне на 
все обращали вниманіе. — отс. піЬіІ іе 
ейи^іѳі, ты ничего не забудешь. 

еіШ&Іит, Хі, и. бѣгство. — шеіоп., 
а) выходъ, дорога къ бѣгству.—Ь) воз¬ 
можность, средства къ бѣгству. 

еШі1&ёо, Гиізі, ёге, сіять изъ-за чего- 
н. — пер., блистать, отличаться, тк. 
аЦа ге. 

ейЫІиз, а, шп, «першійся, облоко¬ 
тившійся, лежащій на ч.-н., аЦз ге (*}*). 
ейипйо, Гййі, Шит, ёге, выливать, 

высыпать, I) въ узкомъ смыслѣ: 1) те¬ 
кучія вещ.: а) изливать, лить, Іасгітаз, 
проливать. — Ь) гейех. зе ейипйѳге и 
тейіаі. ейипйі, изливаться, о водахъ; 
о дождѣ, о градѣ, разразиться. аЬзоІ. 

(ейизиз зирег гіраз, выступившій изъ бе¬ 
реговъ): или пиЬіЬиз (*(•). - 2) нетекуч, 
вещ. высыпать, апиіоз. — прегн., опо¬ 
ражнивать, опрастывать, зассоз (*(•).— II) 
въ широкомъ смыслѣ, А) съ господству¬ 
ющимъ понятіемъ приставки ех: 1) пред¬ 
метъ выбрасывать, сбрасывать, а^т зиЬ 
рогііз <*(-), аЦт зоіо (*(•).—въ част., о лоша¬ 
ди, аЦш зирег (черезъ) сариі. — 2) толпу 
силою прогонять, оттѣснять, Теисгоз іп 
ае^иит: тейіаі., ейипйі = бросаться, 
іп йі^ат.—В) съ преобладающимъ поня¬ 
тіемъ глагола (йшйо): I) что-н. соеди¬ 
ненное распускать, ііегат зіпит: тапі- 
Ъиз отпез ЬаЬепаз, опускать вожжи = 
дать волю конямъ; (ср. въ карт, ігагит 
отпез ЬаЪепаз, дать полную волю гнѣву 
*(•). —2) въ большомъ количествѣ во всѣ 
стороны выпускать, а) стрѣлы — бросать, 
іеіит (тк. іп а^ш).—Ъ) другіе объекты: 
ітреіит іп Ьозіет, дѣлать нападеніе.— 
тейіаі., пітѣиз ейизиз, проливной дождь: 
Іаіе еШізит іпсепйіит, пожаръ, охва¬ 
тившій обширную площадь. — 3) людей 
въ большомъ количествѣ выпускать, по¬ 
сылать, аихііішп сазігіз.—отс. (осамой 
толпѣ) гейех. зе еШшйоге или тейіаі. 
ейипйі, о множествѣ, высыпать, бро¬ 
саться, устремляться, аЬзоІ. или съаЫ., 
или съ іп, ай с. асе. — о толпѣ народа, 
зе ейііпйеге и разз. ейипйі тейіаі. = 
врываться, наводнять страну, аЬзоІ. или 
съ іп, рег с. асе.—4) изливать = а) въ 
изобиліи издавать, ііЪ^ие ейипйі! зосі- 
аііа сагтіпа ѵоѣіз (і*). — о лицахъ = 
произносить, іаіез ѵосез (*(•). — Ъ) въ 
изобиліи производить, производя распро¬ 
странять, іги^ез. — 5) состояніе, деньги 
2с расточать, мотать, тратить попустому, 
раігітопішп: аегагіит, истощить.—III) 
пер.: А) вооб. изливат*». о лицахъ, а) 
вооб.: ейипйй іііа опша, ^иаѳ іасиегаЪ, 
все высказалъ. — Ь) въ дурномъ смыслѣ, 
ігат іп аЦт, изливать на кого.—В) въ 
част., гейех. и тейіаі. (о лицахъ): а) 
ейііпйеге зе іп аіяа ге, не знать мѣры 
въ чемъ, іп ІіЬійіпе.—Ъ) ейипйі іп аідй, 
какъ бы разрѣшаться во что, іп Іасгі¬ 
таз или поэт. Іасгітіз, заливаться сло¬ 
вами. — с) страсти или кому-н. вполпѣ 
предаваться, отдавать себя, іп или ай 
Іихигіат: ііа іп Котапоз ейизоз еззе, 
иі еіс., такъ преданы р., что. — С) прегн.: 
1) вдругъ или совершенно истратить, по¬ 
тратить, іЬі отпіз ейизиз ІаЬог (*)•).— 
2) выпускать, испускать, зрігііит ехігѳ- 
тит іп ѵісіогіа, испустить послѣднее 
дыханіе: апітат (•(•), ѵііат, умереть (-(*)« 

еіГйзс, айѵ. I) па широкомъ ітростран- 
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-іггвѢ, далеко кругомъ, широко, отс. въ 
безпорядкѣ, -іге, ргаейагі. — II) пер., 
a) слишкомъ щедро, расточительно. — 
b) чрезмѣрно, сверхъ мѣры, ейизіиз 
йісеге, слишкомъ подробно говорить. 

еДизІо, опіз, I. 1) асііѵ., изливаніе, 
выливаніе, I) соб.: зеріае.— 2) пер.: а) 
расточительность, чрезмѣрная щедрость, 
тк. іп аідт. — Ь) чрезмѣрная страсть, 
ЬезШз отціит ^епііит сігсит (циркъ) 
сотріепйі.— И) тейіаі., изліяніе, 1) соб.: 
а) жидкости, прегн. = способность или 
свойство * воды разливаться, разлитіе, 
а^иае.—Ь) выступленіе, выбѣганіе тол¬ 
пами, ейизіопез Ьотіпщп ех оррійіз. — 
2) пер., распущенность, необузданность, 
апіті іп Іаеііііа. 

еДйзиз, а, иш, РАф. I) соб.: а) рас¬ 
пущенный, сотае (і*). — (поэт, пер.) 
пушрЬае саезагіет ейизае рег сапйійа 
соИа: ейизіз ЬаЪепіз, съ опущенными 
поводьями=во весь опоръ: ейизо сигзи, 
ускореннымъ бѣгомъ. — Ь) о мѣстности 
:с = далеко простирающійся, шаге Іаіе 
ейпзшп (•)*). — с) о солдатахъ = разбро¬ 
санный, разсѣянный, въ безпорядкѣ, 
артеп: ейазо ехегсііи. — отс. прегн. без¬ 
порядочный, дикій, йі§а, саейез. — II) 
пер., расточительный, а) о лицахъ съ 
іп с. аЫ., іп Іаг^іііопе.—Ъ) объ аЪзіг.= 
чрезмѣрный, зитріиз, Іаеііііа. 

еШШ», (Іуі), Ниш, іге, говорить на¬ 
обумъ, молоть вздоръ, ізіа: сіе типйо: 
ех іетроге. 

с&ёіійиз, а, ит, оослаждешый= хо¬ 
лодноватый, прохладный, йшпеп (*(*). 

ёкепв, енііз, РАЙ). неимущій, бѣд¬ 
ный, бѣднякъ, пролетарій (прот. Іоси- 
ріез, аЬипйапз). 

ё^ёпиз, а, пт, нуждающійся, съ деп. 
или съ аЫ. — е^епае гез, безпомощное 
положеніе (і*). 

ё&ёо, ^йі, ёге, нуждаться, I) ну¬ 
ждаться, имѣть нужду, а) аЪзо1.,е&еЪа1? 
ітто Іосиріез егаі—.Ь) съ %еп. или аЫ. 
(врот. аЪипйаге аЦа ге). — II) пер.: 
а) не имѣть чего, не-обладать чѣмъ, съ 
§еп. или съ а1?1. — Ь) чувствовать не¬ 
достатокъ или отсутствіе чего = сильно 
желать, съ &еп. или съ аЫ. 

ё&ёго, ^еззі, $езішп. ёге, выносить, 
вытаскивать, I) соб., 1) вооб.: Іапішп 
піѵіз: Іарійез ех тагі. — 2) въ част.: 
а) насильно уносить, утаскивать, ргае- 
йат ех іесііз. — Ь) изъ себя извергать, 
выплевывать, йарез.—II) пер., Іасгішіз 
е^егііиг йоіог, слезы разгоняютъ пе¬ 
чаль (•)*). 

ё§егзіаз, аііз, I. I) нужда, бѣдность, 

(прот. ориіепііа). — лер., апіті, сла¬ 
бость характера. — II) недостатокъ, іги- 
тепіі. 

б§б, ріиг. поз, ргоп. регз. я, I) соб.: 
1) е^о зит іііе сопзиі, ^ш еіс. — деп. 
позігит какъ рагііі., позігит ипит 
дивящие погипі, и (при отпіит) какъ 
роззез., раігіа отпіит позігит. — ^еп. 
позігі оЦ., тетогіа позігі іиа. — 2) въ 
част, поз вм. е&о, какъ мы вм. я, объ 
одномъ лицѣ.—И) теіоп : а) ай те, ко 
мнѣ-въ мой домъ, къ моимъ.—Ь) а те, 
изъ моихъ средствъ, изъ моего кармана, 
а те зоіѵегѳ. — е^отеі (теітоі, 
тіЬітеі, тетеі еіс.), я самъ іс. 

ё&гёйіог, $геззиз зит, &гё<1і, I) іпіг.: 
А) выходить, 1) соб.: а) вооб., съ айѵ. 
(какъ-то іпйе, Ьис, Гогаз), съ ех или аѣ 
с. аЫ., съ однимъ аЫ., съ ай. с. асе.— 
Ъ) какъ воен. і. 1., съ войскомъ высту¬ 
пать, аЬзоІ. или съ ех с. аЫ., съ од¬ 
нимъ аЫ., съ іп или ай с. асе.—с) мор¬ 
ской і. і., «) е§г. ех паѵі, паѵі, е§г. іп 
іеггат и одно е§гейі=высадиться, выйти 
на берегъ.—^) е§г. в рогіии одноедгѳ- 
йі, выйти изъ гавани, уйти въ море.— 
2) пер., въ рѣчи, уклоняться, а ргорозііо 
(отъ предмета). — В) всходить, подни¬ 
маться, ай зшшшіт топііз: іп аііііи- 
йіпет.—И) іг.г А) выходить изъ чего, 
игЬет. — В) переступать, переходить 
черезъ, Йшпеп. 

ё$гё$іё, айѵ. I) отлично, превосходно, 
Іосиз е^ге^іе типііиз: е§?. аЪзоІѵі, съ 
честью выйти изъ суда. — П) отмѣнно, 
очень, е§г. Іогііз: е§г. ріасегѳ. 

ё^гё^Іпз, а, ит, выдающійся изъ 
массы предметовъ, отличный, превосход¬ 
ный, I) асу.: тигі, сіѵіз, ййез. — съ іп 
с. аѣі., іп Ьеіііса Іаийе.—съ ай. с. асе., 
ѵіг ай ееіега е^ге^шз.—съ &еп., апіті, 
весьма храбрый (■)•). — съ аЫ., іогтя, 
весьма красивой наружности (*(*): Ьѳііо, 
на войнѣ. — съ асе. гезр., (терпит) сѳ- 
іега (въ прочихъ отношеніяхъ) е^ге^іит.— 
П) зиЪзі.: е^гедіа, бгит, п. преимуще¬ 
ства, отличныя качества, тк. доблести 
(прот. зееіега). 

ё^гезз&з, не, т. выходъ, I) вооб.: 
іііпега е^геззиздие е,]и5. — П) въ част.: 
а) высадка съ корабля. — Ь) теіоп., 
выходъ (мѣсто); поэт., о рѣкахъ, устье, 

ёііеи, іпіещ. увы! 
еі и Ііеі, іпіегз. ахъ! увы! 
ёіа и ііеіа, шіеф а) при удивленіи: 

вотъ какъ! эгс!—о) при поощреніи: ну! 
смѣло! — еіа а$е, ну-жѳ! 

ёісіо, см. е,)ісіо. 
ё^сйіог, аіиз зиш, агі, выбрасывать. 
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извергать, адиаз (*{*): зе іп аііит, брыз¬ 
гать вверхъ (о кропп *[*). 

ёіесііо. бніз, Г. изгнаніе. 
ёіесіо, аге, выбрасывать. — въ част., 

извергать =■ выплевывать, аЦ<1 оге (*)*). 
ёзбгаііо и фго, см. езиг... 
ё^ісіо (ёісіо), зёсі, зесіит, ёге, вы¬ 

брасывать, выкидывать, выгонять, 1) 
вооб.: аЦа, аЦт, об. съ асіѵ., съ ех 
или <іе с. аЫ., съ однимъ аЫ. — такъ 
зе іп іеггат е паѵі, выброситься.—пер., 
тетогіат аіф геі, предавать что за¬ 
бвенію: ѵоіиріаіез зе е^ісіипі, выступаютъ 
наружу. — И) въ част.: 1) извергать, 
выплевывать, /оХцѵ ахдатоѵ.—въ карт., 
Ьапс зепііпат Ьцріз игЬіз. — 2) воен. 
і. і., а) выгонять, прогонять, соЪогіез.— 
Ъ) е^. зе, бросаться, устремляться, съ 
асіѵ. (іогаз), съ ех с. аЫ. или съ однимъ 
аЫ., съ іп с. асе. — 3) прогоняя выбра¬ 
сывать, а) изъ владѣнія выгонять, вы¬ 
тѣснять, аЦш: сіатпаіо еі е]есіо, послѣ 
осужденія и изгнанія изъ владѣніи.—Ь) 
изъ родины, государства изгонять, отпра¬ 
влять въ изгнаніе, аЦт (напр. іугап- 
пига, ге§ез): аЦт сіото: аЦт а зиіз 
сіііз репаііЪиз: есіісіо (приказомъ) аідш 
ех раігіа: аЦт іп ехзіііит. — зе е$. 
(уити вонъ, въ изгнаніе) зесипщие зиоз 
есіисеге (о Каталинѣ). — с) кого-н. изъ 
коллегіи исключать, аЦш е или сіе зе- 
паіи.—4) морской і. і., а) быстро при¬ 
гонять къ берегу, паѵет ео: паѵет іп 
іеггат или асІ СЬіит, пристать къ гс.— 
Ь) разз. е,рсі, быть выбрасываелу на 
берегъ, іп Шоге, ас! Ваіеагез: Іііогѳ 
еіесіиз (у) и одно е]есіиз, выброшенный 
на берегъ, потерпѣвшій кораблекруше¬ 
ніе. — б) трупъ безъ погребенія выбра¬ 
сывать, пе согриз е,рсіаіиг: сасіаѵег 
езесіиш, брошенный на произволъ судь¬ 
бы.—6) изъ себя выгонять, а) издавать, 
ѵосет. — Ь) высовывать, Ііп^иат. — 
вывихивать, аппшп (*)*). — 7) актера гс 
заставить удалиться со сцены = осви¬ 
стать, ошикать, въ разз., провалиться, 
не имѣть успѣха, а^т. — тк. зрителя 
изъ театра, сапіогит ірзогит ѵосіЬиз 
е.рсіеЪаіиг.— отс. пер., отвергать, ^ио<1 
іатеп поп еліеіо. 

ё^іаііо, опіз, Г. рыданіе, вопль. 
ё^йШйв, йз, т. рыданіе, вопль (тк. 

въ ріиг.). 
ё^йіо, аѵі, аішп, аге, рыдать, во¬ 

пить. 
ё^йго и ё]ёго, аѵі, аіпт, аге, кля¬ 

твенно отрекаться, отказываться, суд. 
и госуд. і. і., іогит зіѣі іпщиит: рго- 
ѵіпсіат зіЬі іпідиат, клятвенно отвер¬ 

гать какъ судью, не признавать своимъ- 
(соб. безпристрастнымъ) судьею форумъ 
и пр.—тк. аЦт (]'ш1ісет) іпщиит. 

ё,)іі8тб(іі, такого рода, такой; отс. 
еіизтосіі, иі еіс., таковъ, такого рода, 
что 2с. 

ёІаЪог, Іарзпз ваш, ІйЪі, I) высколь¬ 
зать, незамѣтно выпадать, А) соб. :1) вооб., 
а) объ одуш.: ех осиііз (о змѣѣ). — р) о 
неодуш.: зіса ізіа еіарза езі: тапіЬиа 
\о книгѣ): ех ізСо оге (вырваться; а 
словѣ): іазіі^іо (аЫ.) тизсиіі, скаты¬ 
ваться: зирег §а1еат Ъозііз, ігапз сег- 
ѵісет едиі, проскользнуть (о копьѣ). — 
2) въ част.: убѣгая ускользать, убѣгать, 
спасаться бѣгствомъ, е ргоеііо: е зосегі 
тапи еі іегго: (іѳ саесіе РуггЬі (*)•): іеііз 
АсЬіѵит (*(•). — іпіег іитиііит. — В) пер., 
1) вооб., исчезать, пропадать, саиза 
тіЬі еіарза езі, потеряно: геі риЫісаѳ 
зіаіиз іііѳ ѳ шапіЬиз еіарзиз езі, поло¬ 
женіе г. ускользнуло изъ рукъ (= г. стало 
игралищемъ случая). — по вопросу 
куда? = мало-по-малу впадать, попадать, 
іп зегѵііиіет. — 2) въ част., отъ суда 
2С ускользать, отдѣлываться, выпуты¬ 
ваться, аЬзоІ. или ех егішіпе, ех ^и<1і- 
сіо. — II) мало-по-малу подниматься, объ 
огнѣ, ігопйез іп аііаз (•)*). 

ёІаЪбго, аѵі, аіит, аге, I) іпіг. 
усердно трудиться, стараться, аЬзоІ. 
или іп аЦа те, или іп ео (іп нос), иі 
еіс.—одно еі., иі еіс. — II) іг.: 1) тща¬ 
тельно обработывать, отдѣлывать, об. 
(у Циц. всегда) рагІГ. регГ. еіаЬогаіиз, 
тщательно обработанный, отдѣланный, 
ѵегзиз; отс. совершенный, искусный.— 
2) вырабатывать, а) вооб. = трудомъ 
пріобрѣтать, опте сиггісиіит іпсіизігіаѳ 
теае іп іого еіс. еіаЬогаіит езі. — Ъ) 
искусственнымъ образомъ производить, 
доставлять, сіиісет зарогет (І). — отс. 
еіаЬогаіиз, искусственный, изысканный. 

ёіап^иезсо, ^йі, ёге, I) ослабѣвать, 
изнемогать. - II) пер., дѣлаться вялымъ, 
равнодушнымъ. 

ёіаіё, асіѵ. 1) высоко, возвышенно, 
выспренно, -т- II) гордо, надменно, еіа- 
ііиз зе дегеге. 

ёіаііо, опіз, I. возвышеніе.—перепо¬ 
летъ, порывъ. 

* еіаіго, аге, громко лаять, пер., 
громко высказывать, выбалтывать (у). 

ёіесііо, опіз, Г. тщательный выборъ, 
избраніе. 

ёіесігиш, і, п. I) янтарь; ріиг еіесіга, 
бгит, п. янтарные шарики (•{*).— П) пер.,, 
по цвѣту похожая на янтарь, металли¬ 
ческая смѣсь (золота съ Ѵв серебра). 
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1. ёіесіиз, а, иго, РА<Ц. избранный, 
отборный. 

*2. ёіесібз, Оз, ш. выборъ, 
ёіё^апз, апііз, разборчивый, I) въ 

дурномъ смыслѣ, разборчивый. — И) въ 
хорошемъ смыслѣ: а) соб., о людяхъ, 
со вкусомъ, изящный, тонкій, Ьото іп 
отпі зисіісіо еіе^апз, со всесторонне раз¬ 
витымъ вкусомъ. — Ь) пер. о неодуш. == 
приличный, красивый, изящный. 

ёіё&апіёг, абѵ. со вкусомъ, красиво, 
изящно. — отс. умно, искусно. 

ё1ё$аніІа, ае, і. вкусъ, тонкость, а) 
изящность, приличіе, пристойность. — 
Ь) тонкость, сііззегепсіі, тонкая діалектика. 

ёіё&і, бгшп, ш. элегическія стихи, 
ѳлегія. 

ёіё&іа (ё1ё$еіа), ае, Г. элегическое 
стихотвореніе, ѳлегія. 

ёіётепіот, і, п. I) стихія, элементъ — 
Д) пер., ріиг. еіетепіа, первоначальныя 
основанія, начала, а) въ чтеніи и письмѣ, 
ргіта еіетепіа сіізсеге, изучать азбуку.— 
Ъ) основныя правила наукъ и искусствъ, 
НИегагит, ^иепсіі. — с) (поэт.) вооб., 
зачатки, зародыши, ргіта (Еотае): 
сирісііпіз ргаѵі. 

ёІёрЬапІиз, і, с. слонъ; тѳіоп. = 
слоновая кость (*(*). 

ёІёрЬаз, апііз, т. слонъ, 
ёіёѵо, аѵі, аіит, аге, поднимать, 

1) соб.: зшшиат сопіаЬиІаііопет. — 
И) пер., уменьшать, а) облегчать ду¬ 
шевную боль.—Ь) сплу, значеніе, вліяніе 
уменьшать, ос) въ дурномъ смыслѣ, осла¬ 
блять, умалять, аіф аисіогііаіет: еіе- 
ѵаЬаіиг іпбех іпбісіипщие, теряли довѣ¬ 
ріе. — особ, словами ослаблять =■ пред¬ 
ставлять съ невыгодной стороны, унижать 
(прот. ехіоііеге, съ и безъ ѵегЬіз), гез 
дезіаз, Еігизсоз. — 0) въ хорошемъ смы¬ 
слѣ, ослаблять, смягчать, представлять 
въ лучшемъ свѣтѣ, тиШіисііпіз похат. 

ёіісіо, сйі, сііит, ёге, выманивать, 
вызывать, I) вооб.: А) соб.: 1) вооб.: 
акрп, об. съ ех с. аЫ., съ сііга с. асе., 
съ аб с. асе. — 2) въ част., чарами, за¬ 
говоромъ вызывать, призывать, а) тѣнь 
умершаго, бога, іпГегогшп апітаз. — Ь) 
что-н. съ неба, а^иаз ріиѵіаз (*(*). — В) 
пер., кого-н. къ чему склонять, побу¬ 
ждать, аЦт асі (Іізриіапбит.—II) прегн., 
что-н. извлекать, А) соб.: 1) вооб.: Іег- 
гит ѳ іеггае саѵегпіз: ѵегат ѵосет 
(е іаисіѣоз), заставить сказать правду.— 
2) въ част., съ побочнымъ понятіемъ со¬ 
зиданія, извлекать, вызывать, добывать, 
зопоз. — В) пер.: 1) вооб. что-н. выма¬ 
нивать у кого, вынуждать, гезропзшп. 

зеппопет.-2) въ част.: а) съ помощью 
изслѣдованія вывѣдывать, «) = дознавать, 
доискиваться, саизат аіф геі. — /?) вы¬ 
вѣдывать, выпытывать, зепіепііат те- 
ат. — Ь) душевное состояніе вызывать, 
возбуждать, шізегісогсііат. 

ёііёо, ІІ8І, ІІзит, ёге, I) выбивать, 
выталкивать, вышибать, аигі^аш ѳ сипи 
(но осиіі еіізі, выпученныя х); пер., 
тогѣит, удалять (І). — П) разбивать, 
раздавливать, аЦт: сариі ресибіз захо, 
размозжить: Гаисет, сжимать глотку, 
удавливать (і). 

ёД$о, Іё&і, Іесіот, ёге, выбирать, 
избирать, аЦт, аЦсі, аЦт или аЦ<1 ех 
с. аЫ., аЦт <1е с. аЫ., аЦ<1 аб акрі, 
или аЦсІ аіеі геі (напр. Іосшп игЬі: 
зесіет сопбепсіае игЪі). 

ёіітіно, аѵі, аіит, аге, выносить за 
порогъ, изъ дому, біеіа іогаз, разглашать 
сказанное (*)*). 

ёіішо, аѵі, аіит, аге, выпиливать, 
искусно выдѣлывать, изготовлять, тща¬ 
тельно обработывать, отдѣлывать, ех 
аеге саіепаз (!). 

ё1іп&шз,е, лишенный языка, нѣмой.— 
пер., не обладающій даромъ слова, не¬ 
краснорѣчивый. 

ёііхиз, а, нт, вареный (въ водѣ или 
подъ соусомъ приготовленный). 

еІІёЬбгит, см. ЬеІІеЪогит. 
еііорз, см. Ьеіорз. 
еііош, «Пат, см. ен. 
ёібсо, аѵі, аіит, аге, отдавать въ 

наемъ, аренду, на откупъ, Гипбит: 
§епз еіосаіа, народъ платящій дань (сборъ 
которой отданъ на откупъ). 

ёібейііо, бніз, і. выраженіе мыслей сло¬ 
вами, образъ изложенія, слогъ. 

ёіб^іит, 1і, п. изреченіе, а) надпись, 
особ, надгробная надпись, эпитафія. — 
Ъ) краткая замѣтка, приписка въ су¬ 
дебныхъ актахъ, 

ёіорз, см. Ьеіорз. 
ёіб^непз, епііэ, РА<Щ. краснорѣчи¬ 

вый.—тк. зиЪзі. = краснорѣчивый ора¬ 
торъ. 

ёібдиснііа, ае, і. краснорѣчіе, 
ёібчиіит, Іі, п. ораторское изложеніе 

мыслей (і*). — отс. теіоп. = красно¬ 
рѣчіе. 

ёібциог, ібейіиз (^ийіиз) зит, Щиі, 
высказывать, говорить.—въ част., объ 
ораторѣ, излагать свои мысли, выра¬ 
жаться, со^ііаіа ргаесіаге. 

ёібіиз, а, нт, см. еіаѵо. 
ёійсёо, іихі, ёге, нросіявать, сіять. 

I) соб., аЪзоІ. или съ ех с. аЫ., или съ 
іпіег с. асе. — II) пер., выказываться. 
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проявляться, тк. іп а^о или ех аідо.— 
о лицахъ, отличаться, ѵігіиііЪиз (прот. 
ѵііііз о Ь шіит еззе). 

ёіисіог, аіиз зит, агі, 1) іпіг. про¬ 
биваться, съ трудомъ выходить.—II) іг. 
выпутываться, преодолѣвать, а^(1. 

ёішіо, Ійзі, Ій&иш, ёгс, I) въ фехто¬ 
ваніи увертываться, отражать ударъ, 
парировать, а) соб.: гшііЪиз еішііі, упра¬ 
жняется въ фехтованіи на рапирахъ.— 
Ъ) пер., увертываться, уклоняться, избѣ¬ 
гать, оиоііат: аЦт. — 2) издѣваться, 
подтрунивать надъ кѣмъ, аідт: раисі- 
іаіет Ьозііит. — и вооб. проводить, 
обманывать кого, ^шеіет Ьеііо, Ьеііит 
диіеіе іпѵісет. — аЬзо!., подтрунивать, 
подшучивать. 

ё!й§ёо, Іихі, ёге, I) іпіг. перестать 
горевать.—П) іг. горько плакать, скор¬ 
бѣть, раігіат. 

ёійо, Ійі, Ійіиш, ёге, вымывать, I) 
вооб.: согриз (у): аідш адиа ііиісі. — 
II) прегн., смывать, зап^иіпеш. — пер., 
смывать=удалять, уничтожать, тасиіаз 
іигіогит. 

* ёійіиз, а, шп, РАф. водянистый, 
безсочный (у к 

ёійѵіез, ёі, Г. подмываніе, I) шесііаі. = 
разлитіе водъ, аЬзоІ., наводненіе, зато¬ 
пленіе (I).— карт.,і11а ІаЬез аЦие еіиѵіез 
сіѵііаііз, тотъ законъ — гибель и могила 
государства. — И) разз., водой образо¬ 
ванная промоина, рыгвина, пропасть. 

ёійѵіо, опіз, і*. разлитіе водъ, навод¬ 
неніе. 

еш, іпіед. = Ьет. 
ётапсіро (ёшапейро), аѵі, йіит, аге, 

I) освобождать изъ-подъ отцовской вла¬ 
сти, объявлять независимымъ, Шіит. — 
П) въ широкомъ смыслѣ: 1) освобождая 
дитя изъ-подъ своей власти уступать, 
передавать другому, Шіит (іп аборііо- 
пет).— 2) формально отказываться отъ 
чего-н., отдавать въ собственность, пере¬ 
давать, ігіЬипаіит: етапсіраіиз аІсі (*)*). 

ётаио, аѵі, аіипі, аге, вытекать, 1) 
соб., съ асіѵ. (ипіе). — И) пер.: 1) вы¬ 
текать изъ чего = проистекать, имѣть 
начало, съ а(іѵ. (ізііпс) или съ ех с. 
аЫ. — 2) распространяться, Гата ета- 
паі. — особ, о томъ, что должно оста¬ 
ваться въ тайнѣ, становиться извѣст¬ 
нымъ, распространяться (прот. ееіагі), 
пе рег поз іііс зегто іииз етапеі. — 
ітрегз., тиіііз етапаЬаі ішіісііз съ асе. 
с. іпГ. 

ёшаШгезсо, Ійгйі, ёге, созрѣвать. — 
пер., смягчаться, зі дюоо іга Саезагіз 
етаіигиегіі (|). 

ётах, тасіз, любящій покупать (прот. 
ѵепсіах). 
епіЫста, таііз, аЫ. ріиг. таііз, п. 

вставка у 1) накладная работа, накладное 

украшеніе, рельеФъ. — II) мозаичиая 

работа, мозаика. 

ешЬбІІиш, іі, п. интермедія, интер¬ 
меццо.-- пер., етЬоІіа зогогіз, любовныя 
интриги. 

ёшепйаЪШз, е, исправимый, 
ётепйаіё, айѵ. безошибочно, вѣрно, 
ётешіаііо, бніз, і*. исправленіе, усо¬ 

вершенствованіе, 
стешіаібг, огіз, т. исправятель. 
ётепсШиз, а, ит, РАф. безошибоч¬ 

ный, вѣрный. — пер., нравственно без¬ 
укоризненный. 

ешенсіо, аѵі, аіиш, аге, исправлягь, 
поправлять, совершенствовать. — пер., - 
исправлять. 

стенМог, Шиз зит, Ігі, лгать, выду- 
мывагь, сочинять, а^сі или съ асе. с. 
іпі., или съ двумя асе. = лолшо выдавать 
за гс. — рагі. регі. тк. разз., аизріеіа 
етепіііа. 

ёшегб'», тёгйі, тёгііит, ёге и ётё- 
гёог, шёіііиз зиш, ёгі, I) заслуживать, 
а) что-іі. заслужить, заработать, пріо- 
брѣсть право на что-н., или съ іпі. 
(*{•). — Ь) оказывать кому услуги, аЦт 
(■}*); етегііиз, заслуженный мулсъ (*{-).— 
II) выслуживать, зіірепсііа.— отс. пер., 
етегііиз, отслужившій = старый, негод¬ 
ный, агаігит (і-). — разз., приходигь 
къ концу, кончаться, ашшаѳ орегаѳ 
етегепіиг: іетриз етегііит., 

ётег^о, тегзі, тегзит, ёге, I) іг. дать 
вынырнуть изъ воды; отс. етег^еге зѳ 
или етег^і, выплывать, выходить, вы¬ 

бираться, ргоШпйа раішіе.—пер., зе ех 
шаііз, выбраться, выпутаться: етег^і аЬ 
айтігаііопе, оправиться отъ гс. — Д) 
іпіг. выныривать, выплывать, выходить, 
являться, 1) соб.: ѳ йшпіие. — 2) пер.: 
a) изъ дурного положенія выбираться,' 
выпутываться, оправляться, сіѵііаіез 
етегзегипі: ет. ех зийісіо ресиіаіиз. — 
b) являться, становиться явственнымъ, 
очевиднымъ, етег^іі тгзшп йоіог. 

ётёііог, шензиз зит, ігі, I) намѣри¬ 
вать, вымѣривать, А) соб.: зраііит оси- 
Ііз (і*). — В) пер., пройти, проѣхать, 
іат Іоп§шп ііег. - рагі. разз., рагз 
іііпегіз етепза.—П) отмѣривать = удѣ¬ 
лять, доставлять, а1д(і раігіае (і*). 

ётіео, тіейі, тісаіит, аге, сверкая, 
вскакивая являться, I) изъ глубины: 1) 
соб.: а) о неодуш., именно о молніи, пла¬ 
мени гс сверкать, тк. съ ех с. аЫ.—объ 
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источникахъ, крови гс, хлынуть, бить 
ключомъ, тк. съ рѳг с. асе.—Ь) (поэт.) 
объ одуш., быстро выбѣгать, выѣзжать, 
сагсеге (изъ-за загородки). — 2) пор.: 
засіять, о славѣ гс, тк. съ іпіег с. асе.— 
И) впередъ: а) о стрѣлахъ, сверкать, 
аЬзоІ., тк. съ аЫ. (напр. пегѵіз, соско¬ 
чивши съ тетивы •)■).— Ь) (поэт.) о ли¬ 
цахъ, выскакивать, бросаться куда, іи 
Шиз. — тк. быстро скакать впереди, съ 
апіе с. асе. — 111) изъ глубины вверхъ 
выскакивать, 1) соб.: а) о неодуш , о 
крови, брызнуть, аііе или іп аНдпп (*(*).— 
Ь) (поэт.* объ одуш.,быстро подниматься, 
вскакивать, аЬзоІ. или іп сиггшп. — 
2) (поэт.) пер., нодншіаться, торчать 
«верху, аііо ^иг^Ис (о скалахъ). 

ёші&го, аѵі, аіиш, аге, выселяться, 
переселяться, аЬзоІ., съ абѵ. (Ьіпс), съ 
^х с. аЫ. или съ аЬІ. Іосі (тк. бото); 
на вопросъ куда? съ абѵ. (ео, Ііис), съ 
іп с. асе., съ асе. Іосі. 

ётіпепз, пепііз, РАб^. выдающійся, 
высокій.—пер., выдающійся, отличный. 

ёшІпсіШа, ае, 1. выступаніе, сопсг. — 
выступъ, а) вооб.: ЬаЬеге етіпепііат, 
обладать тѣломъ. — Ь) въ част., свѣтъ, 
свѣтлыя мѣста въ живописи (прот. 
шпЬгае). 

ёшіпёо, шіпйі, ёге, выдаваться, вы¬ 
ступать, торчать, I) соб., вертикально, 
аЬзоІ., съ ех с. аЫ., и горизонтально, 
-аЬзоІ , съ іп, ехіга, рег с. асе. — П) 
пер.: а) выдаваться, и) сильно выказы¬ 
ваться, быть заиѣтнымъ, іп аЦо, іп 
аіца ге (іп ѵиііи етіпеЬаі безрегаііо, 
можно было прочесть на лидѣ гс). — /$) 
отличаться, аЬзоІ. или а^а ге (чѣмъ), 
или іпіег отпез іп аЦа ге. — Ь) апітиз 
етіпеЬіІ Іогаз, будетъ стремиться вонъ 
{изъ тѣла). 

ёшіпйз, абѵ. 1) на разстояніи выстрѣ¬ 
ла, издали, вдали (прот. соттіпііз). — 
II) пер., вооб. издали, вдали (прот. сош- 
тіпиз •(•). 

*ёшІгог, аіиз вит, агі, сильно уди¬ 
вляться (|). 

ёшіззагіиз, іі, ш. лазутчикъ, шпіонъ, 
ёшізвіо, бпів, Г. выпусканіе, 
ёшіи , шІ8І,шіьзит,ёге,І) выпускать, 

высылать, А) вооб.: аіцт.—В) въ част.: 
1) противъ врага высылать, посылать, 
отправлять, аідт ех аЦо Іосо: едиііез 
іп Ьозіет. — 2) съ помощью силы, на¬ 
сильно выбрасывать, а) одуш. = выго¬ 
нять, а^т: ех игЪе. — Ь) неодуш., пу¬ 
скать, бросать, метать, рііа: Ьазіат іп 
бпѳз еогит, — въ карт., іасеіит бісіит, 
асиіеиш, выпускать (тк. асиіеоз іп а^ш, 

пускать стрѣлы въ кого). — 3) изъ себя 
испускать, апітат, испускать духъ. —■ 
особ, ввукъ издавать, ѵох саеіо етізза, 
раздавшійся. — 4) воду спустить, а^иат 
ех Іаси АІЬапо. — 5) сочиненіе выпу¬ 
скать, издавать, аЦб бі^пит позѣго 
потіпе. — II) (Іаіззег аііег) выпускать = 
дать кому уйти, убѣжать, отпустить, 
освободить, дать чему-н. упасть, что-н. 
бросить, А) вооб.: 1) соб.: а) одуш., 
аі^т посіи рег ѵаііит. — /9) неодуш.: 
тапи агта. — 2) пер.: аЦт бе или ѳ 
тапіЬиз,дать кому ускользнуть изъ рукъ: 
аЦб тапіЬиз или бе тапіЬиз. — В) въ 
част.: 1) въ циркѣ, изъ-за загородки 
выпускать, е сагсегіЬиз.—2) изъ заклю¬ 
ченія, плѣна и вооб. изъ-подъ властныхъ 
рукъ выпускать, освобождать, аЦт ѳ 
или бе сагсеге.—воен. і. і., отпускать, 
освобождать, аЦт ех оЬзібіопѳ: аЦт 
зиЬ іи^шп, отпустить кого, заставивъ 
предварительно пройти подъ ярмомъ. — 
раба отпускать на волю, аЦт тапи 
или одно аЦт. — тк. должника, ИЬгЯ 
еі аеге ІіЪегаІшп етііііі. 

ёто, ёіпі, етріиш, ёге (ср. слав, 
іемлю), покупать, I) соб.: ѣаЪиІаз, Іги- 
тепіит: ботит бе аЦо, аебѳз аЬ аЦо: 
ех ргаеба тапсіріа: йшбит іп біет (на 
время): по вопросу за сколько? дгапбі 
ресипіа: та^по, дорого: рагѵо, дешево: 
аиі тіпогіз аиі еііат ріигіз: Ьепе, де¬ 
шево : таіе, дорого — съ аЫ. опредѣлен¬ 
ной цѣны, Ьопа (имѣнія) бе аЦо биоЬиз 
тШЬиз питтит.—въ связи аЬзоІ., отс. 
іі ^иі ешегапі, покупатели, покупщики.— 
рай. зиЪзі., етріит, і, п. купля, купчая 
крѣпость, ех етріо.—И) пер., купить = 
пріобрѣтать за деньги, деньгами при¬ 
влекать на свою сторону, подкупать, 
.Іибісез. 

* ётббёгог, агі, умѣрять (*)•). 
ешббйіог, агі, мелодически воспѣвать, 
ётбіішепіит, і, п. см. етоіишепіииі. 
етоШо, Іѵі, Ііит, іге, размягчать, 

дѣлать слабымъ (не тугимъ), ослаблять, 
йіпбаз ві атепіа (о влагѣ). — пер., а) 
смягчать, тогез (*}*). — Ь) разслаблять, 
изнѣживать, ехегсііиш. 

ёшбійшепіит (ётбіішепіит), і, и. 
(соб. примолъ) выгода, польза (прот. бѳ- 
Ігітепіит, батпит). 

ёшбгіог, шогійиз вит, шбгі, умереть, 
I) соб., аЬзоІ. или рго аЦо: рег ѵігіи- 
іет (геройски, мужественно). — о не¬ 
одуш., объ углѣ, почвѣ, природѣ гс, по¬ 
гасать, замирать, замертвѣть,терять свою 
силу и т. п. — II) пер. = совершенно 
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исчезать, Іаиз етогі поп роіезі, совер¬ 
шенно померкнуть, увянуть. 

ётбѵёо, шбѵі, тбіипц ёге, I) выдви¬ 
гать, отодвигать, удалять, съ ех, йе с. 
аЫ. или съ аЫ. — пер., резіііепііат ех 
а§го Котапо, удалять: сигаз йісііз, раз¬ 
гонять (-}•). — II) поднимать вверхъ, по¬ 
трясать въ основаніи, пшгоз іипйатеп- 
^ие (*(*): сагсііпе розіез, сорвать дверь 
со стержня (і*). 

ешрбгіит, Іі, п. торговое мѣсто, ры¬ 
нокъ. 

ешрііо, бпіз, Г. покупка, купля (прот. 
ѵепйіііо). — теіоп. = покупка (вещь). 

етрібг, бгіз, т. покупатель, покуп¬ 
щикъ. — пер., (Іесіесогит ргеііозиз етр- 
іог, дорого платящій за позоръ (■{■). 

ёшппдо, шппхі, типсіит, ёге, вы¬ 
сморкать, етип^і сиЪіііз, вытирать носъ 
изгибомъ локтя. — пер.: а) вооб.: Ьото 
етипсіае пагіз, тонкій, умный человѣкъ, 
умная голова (*{-). — Ъ) въ част., обма¬ 
нывать, надувать кого, аЦт. 

ётйпіо, Іѵі и Іі, Пит, Іге, надлежа¬ 
щимъ образомъ укрѣплять, защищать, 
Іосит. 

ёп іпіегі. вотъ, аЪзоІ. или съ ітрегаі., 
ну, еп азрісѳ.—съ пот. и асе., еп саиза, 
еп агаз. — въ вопросѣ, еп ипщиат...? 
развѣ когда-нибудь. 

ёпаггаЪШз, е, что можно разсказать, 
описать. 

ёпагго, аѵі, аіиш, аге, подробно раз¬ 
сказывать, излагать, описывать 

ёпазеог, паіиз вит, пазсі, вырастать, 
произрастать, образовываться, съ ех с. 
аЫ., съ іп с. аЫ. или съ аЫ. — съ іп с. 
асе. (напр. іп Іаіііийіпет). 

ёпаіо, аѵі, аіпт, аге, выплывать, 
спасаться вплавь, I) соб., аЬзоІ. или съ ех 
с. аЫ., съ асі с. асе.—И) пер., выпуты¬ 
ваться изъ затруднительнаго положенія. 
ёпйѵі&о, аѵі, аіпт, аге, I) іпіг. вы¬ 

плывать, отплывать, отправляться на 
кораблѣ, аЬзоІ. или съ асе. Іосі. — II) 
пер., плавать по, проѣзжать, шкіат (•(*). 

епйо (іпйо), др. ф. = іп. 
ёпёсо (ёпіео), пёсйі, песіит, аге, 

медленно убивать, душить гс; пер., 
морить, мучить до смерти, доводить до 
изнеможенія, аідт. — об. епесіиз съ 
аЫ., зіі), іате, томимый: ргоѵіпсіа 
епесіа, совершенно истощенная. 

ёпегѵаіпз, а, иш, РАЙ). слабый, вя¬ 
лый. 

спегѵо, аѵі, аіпт, аге, лишать нер¬ 
вовъ, пер., обезсиливать, ослаблять, 

ёпіео, аѵі, аге, см. епесо. 
ёпіш, соп|. вѣдь, I) для разъясненія 

и обоснованія предыдущаго положенія = 
вѣдь, именно, я указываю на то, что.— 
П) для подтвержденія положенія, конеч¬ 
но, дѣйствительно, въ самомъ дѣлѣ. 

ёнішѵёго, I) конечно, въ самомъ дѣлѣ, 
дѣйствительно. — И) въ возраженіяхъ* 
но конечно, но во всякомъ случаѣ, 

ёпізё, айѵ. см. епіхе. 
ёпізиз, а, пт, см. епііог и епіхиз. 
ёпИёо, ійі, ёге, просіявать, сіять, 

являться въ полномъ блескѣ, выказы¬ 
ваться (соб. и пер.), тк. іп а^а ге. 

ёпііезсо, ёге, начппать сіять, являться 
въ полномъ блескѣ, выказываться (соб. 
и пер.), тк. аЦа ге. 

ёпііог, пізия и піхиз зиш, пШ, I) 
іпіг.: А) съ трудомъ выбираться, 1) съ 
трудомъ выбираться, пробираться, про¬ 
дираться, рег айѵегзоз Йисіиз. — 2) взби¬ 
раться, вскарабкиваться, ѵігіЬиз іигса- 
гит (і*). — В) вооб., стараться изъ 
всѣхъ силъ, усиливаться, добиваться, 
іп аіда ге: ай йісепйит.— съ иі или пе 
с. соп)., тк. съ іпГ.—П) іг.: 1) рождать, 
рагіиз ріигез. — о свиньѣ, пороситься 
(*(•). — 2) взлѣзать, вскарабкиваться, 
Аірез. 

ёпіхё (ёпізё), айѵ. старательно, рев¬ 
ностно. 

ёпіхиз (ёпізиз), а. иш, РАЙ), стара-^ 
тельный, ревностный, епіхо зіийіо. 

ёпо, аѵі, йіиш, йге, выплывать, I) 
соб., а) вооб., ѳ сопсЬа.—Ь) спасаться 
вплавь, аЬзоІ. или іп іеггат. — П) поэт, 
пер., улетать. 

ёпбйаііо, бпіз, Г. распутываніе, по¬ 
дробное изложеніе темнаго вопроса. 

ёпбйіз, е, безъ узловъ, безъ сучьевъ^ 
гладкій. 

ёпбйо, аѵі, аіит, аге, развязывать 
узлы, пер., распутывать, подробно изла¬ 
гать, подробно объяснять, 

епзі^ёг, ёга, ёгиш, носящій мечъ(і*). 
епзіз, із, т. мечъ. 
ёпйЬо, пирзі, пиріит, ёге, выходить, 

замужъ, аЬзоІ. (въ другой городъ). — 
тк. ѳ раігіЬиз, выйти замужъ, покидая 
свой патриціанскій родъ. 

ёписіёаіиз, а, иш, РАЙ), ясный ѣ 
простой (прот. огпаіиз). 

ёписіёо, аѵі, аіит, аге, вынимать, 
ядро, косточку, шелушить, пер., объяс¬ 
нять, зийга^іа, по убѣжденію подавать: 
аг^итепіа, хитро излагагь. 

ёпйшёгаііо, бпіз, Г. исчисленіе, пере¬ 
чень. 

ёпйшёго, аѵі, йіиш, аге, I) исчислять,. 
пересчитывать. — II) перечислять по по¬ 
рядку. 
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ёшт<Шит, і, п. предложеніе. 
ёпипііо, аѵі, аіит, аге, I) выбалты¬ 

вать, пересказывать, выдавать, аЦй: 
аіеі аЦй (тк. съ рег аЦт или рег іпйі- 
сіит). — съ допол. предл. — П) выска¬ 
зывать, выражать словами, аЦй ѵегЬіз 
или об. аЦй. 

ёпирііо, опія, I. выходъ замужъ, §еп- 
ііз, переходъ въ другой родъ черезъ 
замужество. 

ёпйігіо, Іѵі, іге, вскармливать, вскар¬ 
мливая воспитывать, риегшп Ійаеіз зиЬ 
апігіз (-(-). 

1 ёо, Іѵі и Іі, Ниш, іге, итти, I) 
объ одуш.: 1) вооб. «прот. ѵепігѳ, ге- 
(ііге, гстапеге, сопзізіеге), аЬзоІ. или 
съ а(1ѵ. (напр ив(1ѳ, Ьіпс, ео, ^ио, Ьис, 
іііис, іагйіиз), съ аЫ. гдѣ? (напр. ео- 
(іет іііпеге) или откуда? (напр. заегіз, 
отъ жертвоприношеній і*). — съ аЬ, ех 
с. аЫ., съ асі, іп с. асе., съ однимъ 
асе. Іосі. — съ рег, зиЬ, зирег, розі с. 
асе. — съ сігсит с. асе. — іге ѵіат, 
отправляться въ дорогу (-(-). — іЦиѳ ге- 
йіЦиѳ ѵіат, ходить туда и обратно 
(•)*): іге рейіЪиз, ходить по сушѣ: іге 
сиЪіішп, итти спать: іге ротрат Ги- 
пегіз (*(-): іге еяиіз и (поэт.) одно іге, 
ѣхать верхомъ: іге рирріЬиз и одно іге, 
ѣхать на кораблѣ (|). — пер., съ зир. 
1 стараться, хотѣть, быть готовымъ, 
зѳ гетдие риЫісат регйііднп іге. — 
2) въ част.: а) воен. I. I., <х) итти, ай 
агша или ай за&а, взяться за оружіе, 
готовиться къ битвѣ (къ войнѣ): іп 
асіет: іп огйіпез, строиться. — р) итти 
походомъ, выступать, аЬзоІ., съ айѵ. 
(напр. соттіпиз, геіго), съ ай, іп с. 
асе. или съ однимъ асе. Іосі. — съ рег 
с. асе., съ сит с. аЫ. — іге аісі зиЬзі- 
йіо или зирреііаз: іге аісі оЬѵіат (на¬ 
встрѣчу кому): іге ай, іп, сопіга или 
айѵегзиз аЦт, итти на, противъ кого.— 
Ь) о присутственномъ мѣстѣ, іге іп 
сопзііішп (на совѣщаніе): іге іп зѳпіеп- 
ііат (рейіЬиз), соглашаться, одобрить 
мнѣніе: іп аііа отпіа іге, быть проти¬ 
воположнаго мнѣнія, подавать голосъ 
противъ чѳго-н. — с) судеб, і. і., іге 
іп ^из, ай ^ийісѳт, ай ^ийісішп, итти въ 
судъ (по вызову). — й) іге іп аідй, а) 
превращаться во что, зап^иіз іі іп зи- 
соз (*(•). — или попадать въ извѣстное 
состояніе, іп Іасгітаз, эаплакать (■)•).— 
Р) приступать къ чему, іге іп роѳпаз 
(къ наказанію = наказывать, отплачи¬ 
вать іп зееіиз, совершить престу¬ 
пленіе (|): іге іп йирішп, подвергаться 
вдвое большему штрафу. — е) іге рег 

аідй, какъ бы продѣлать что-н., рег 
ехетріа со^паіа, итти по стопамъ се¬ 
стеръ (-(*): но ехетрііз йеогит, рав¬ 
няться съ богами (*|-).— II) о неодуш.: 
1) вооб.: а) вооб., ридпа іі ай рейез, 
сражаются пѣшкомъ (спѣшившись). — 
пер., іге соеріззе ргаесірііез, неудер¬ 
жимо итти навстрѣчу погибели. — Ь) а 
ногѣ, итти, двигаться (•)•). — с) о стрѣ¬ 
лахъ, лстагь, пропинать, Іоп^іиз (і*).— 
й) о вѣтрѣ, бушевать, рег Ійаеоз сат- 
роз (•(•). — е) о текучихъ вещ., течь, 
литься, катиться, ѵасиаз іп аигаз (+): 
пагіЬиз (изъ носа і*): о рѣкахъ, рег 
ога поѵет (-(*). — I) о звѣздахъ, дви¬ 
гаться, рег соеіит.—2) прегн.: а) про¬ 
ходить, еипі аппі (*)*). — Ь) = подви¬ 
гаться впередъ, хорошо итти, іпсіріі ге& 
теііиз іге. — с) продолжаться, зі поп 
іапіа диіез ігеі (*)*). 

2. ёо, айѵ. I) др. йаі. отъ із, еа, ій, 
туда, ео рѳгѵепіге.—пер., а) къ втому, 
ассеззіі ео, иі еіс.—Ь) до того, до того 
пункта, ео гѳт аййисат, иі еіс. — съ 
деп., ео ѵесогйіаѳ ргосеззН, иіі (что).— 
ео изяиѳ, до такой степени, до того 
времени, из^иѳ ео яиой аг^паз поп 
ЬаЪез. — II) аЫ. пеиіг., тамъ, тк. ео 
Іосі. — а) тѣмъ, при сотр. ео та§із, 
ео та§із диой. — Ь) оттого, потону; 
отс. съ тѣмъ намѣреніемъ, поп ео йіео, 
яиой еіс. 

ёойега, айѵ. I) др. йаі. отъ ійет, туда 
же.—II) аЫ. тамъ же, еойет іосі. 
сразіиз, а, иш, съѣденный (*)*). 
ёрЬёЪиз, і, т. юноша (от г, 16—20 л.). 
ёрЬётёгіз, ійіз, $. книжка для замѣ¬ 

токъ, журналъ. 
ёрЫррШиз, а, иш, на осѣдланной- 

лошади ѣздящій, употребляющій ча- 
пракъ. 

ёрѣірріиш, Іі, п. чапракъ, попона 
(вм. теперешняго сѣдла). 
ёрЬбгиз, і, т. ВФоръ, одно изъ пяти 

высшихъ должностныхъ съ царскою 
властью лидъ въ Спартѣ, 

ёріеиа, а, иш, впичсскій, героическій*, 
ёрі^гашша, шаіів, аЫ. ріиг. т&ііз, 

п. I) надпись.—II) эпиграмма. 
ёрНб^из, і, т. заключеніе, эпилогъ» 
ёрізібіа (ёрізійіа), ае, ?. посланіе, 

письио.—ріиг. ерізіоіае, тк. объ одномъ 
письмѣ. 
ёрііарЫиз, И, т. надгробное слово*. 
ёріібтё, ёз Г. извлеченіе* 
ёрбйез,иш,т. родъ морскихъ рыбъ (*[•). 
брбйбз, і, т. эпода (лирич. стихо¬ 

твореніе, въ которомъ короткій стихъ, 
смѣняется долгимъ). 
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ёрорз, рбрів, т. удодъ, потатуйка 
{птица). 

ёрбз, п. эпопея, эпическая поэиа. 
ёрбіо, ёроіиз, аге, выпивать; пер., 

всасывать. 
ёрйіас, агат, Г. кушанья, блюда. — 

въ част., обѣдъ, особ, пышный обѣдъ, 
пиръ. 
ёрйіагіз, е, пиршественный, застоль¬ 

ный. 
ёрйіо, опія, т. I) ріиг. ериіопез, 

ѳпулоны, жреческая коллегія, которой 
поручали устройство торжественныхъ 
пировъ въ праздники для народа. — 
П) прожора. 
ёрйіог, аіиз зшн, агі, кушать, обѣ¬ 

дать, пировать (іпіг. и іг.), тк. сшп 
аіцо. 

ёрйіиш, і, п. званый обѣдъ, пиръ, 
ёциа, ае, і, кобыла (прот. едшіз). 
ёциёя, циШз, с. всадникъ, наѣздникъ, 

наѣздница. — въ част., а) кавалеристъ, 
едиНез ресШездие, конница и пѣхота.— 
часто соііесі. = конница. — Ь) всад¬ 
никъ. — соЙесі., всадническое (дворян¬ 
ское) сословіе. 

ёциезіёг, зігіз, зіге и (рѣдко) ёцне- 
8ІГІ8, е, конный, 1) къ всаднику, къ 
конницѣ принадлежащій, конный, зіа- 
іиа: ргоеііит, кавалерійское сраженіе.— 
Ц) въ част., къ всадническому (дворян¬ 
скому) сословію принадлежащій, всад¬ 
ническій, огбо или Іосиз (сословіе), 
«іі^пііаз. 

ёциШш, абѵ. 1) подлинно, вѣрно, въ 
самомъ дѣлѣ.—П) въ уступит, смыслѣ, 
правда.—тк.=что касается до меня, я 
конечно* 

ёцшпиз, а, ит, лошадиный, зеіа. 
ёциМа, ит или бгит, п. конская 

скачка въ честь Марса (у). 

ёциІШйз, йз, ш. I) конница. — II) 
всадники (сословіе). 

ёциМо, аѵі, аіаш, аге, ѣздить вер¬ 
хомъ, пер., о вѣтрѣ, бушевать. 

ёцийіёнз (ёсйіёиз), і, ш. жеребе¬ 
нокъ. — пер., дыба (орудіе пытки). 

ёфіия, і, т. I) лошадь, конь, въ 
част, (въ прот. е^т), жеребецъ; ріиг. 
е^иі тк. теіюп., а) упряжка въ боевой 
колесницѣ = боевая колесница (*)*). - 
Ъ) всадники, е^иі ѵігіцие, конница и 
пѣхота. — отс. едиіз ѵігіз или уігіз 

е^ш8^ие или е^шз ѵігіздиѳ, погов. = 
всѣми силами. — П) пер.: а) едшіз Ы- 
рез, морской конь (чудовище съ головою 
и передними ногами лошади; туловище 
его кончалось рыбьимъ хвостомъ). — Ъ) 
какъ созвѣздіе. 

ёга, ае, Г. см. Ьега. 
ёгаЙо, газі, газит, ёге, выскоблить, 

соскоблить. — пер., истребить, уничто¬ 
жить. 

егсізсо, ёге, см. Ьегсізсо. 
егсіиш, і, п. см. Ііегсіиш. 
ёгесіиз, а, ит, РА<у. прямой, прямо 

стоящій. — пер., а) возвышенный, въ 
дурномъ смыслѣ, гордый. — Ь) напря¬ 
женный, съ нетерпѣніемъ или любо¬ 
пытствомъ слушающій, сіѵііаз егесіа 
ехзресШіопе, съ нетерпѣніемъ ожидаю¬ 
щее.—с) бодрый, отважный. 

ёгёро, герзі, ёге, в ползать, взбирать¬ 
ся,топіез, ^ио8 егерзетиз (= егерзіз- 
зетиз і*). 

* сгерііо, опія, Г. вырываніе, отнятіе 
силою. 

ёгерібг, бгіз, т. похититель, граби¬ 
тель. 

ёгёз, ёйіз, ш. см. Ііегез. 
ег&а, ргаер. с. асе., къ (об. для вы¬ 

раженія дружелюбныхъ отношеній). 
ег&азШит, і, п. рабочій домъ, сми¬ 

рительный домъ (для рабовъ и должни¬ 
ковъ). 

ег&о, I) ргаер. с. деп., для, ради, 
ѵіііиііз ег^о (ставится позади падежа).— 
П) соп). итакъ, слѣдовательно, 

ёгіеінз, Іі, ш. ежъ, пер. = рогатка, 
ёгі^о, ёгехі, ёгесіит, ёге, ставить 

прямо, поднимать, 1) соб.: 1) вооб.: 
аіут: таіит (мачту): зсаіаз абшоепіа, 
приставлять. — отс. зе егі^еге, под¬ 
няться. — 2) въ част.: а) взводить на- 
верхъ, а) прокладывать вверхъ, ѵіат іа 
агеет.—отс. тесііаі., о мѣстности, подни¬ 
маться, возвышаться. — р) возводить, 
воздвигать, іиггет.—Ь) людей направлять 
вверхъ, а^теп іп абѵегзит сііѵит. — 
П) пер.: 1) вооб., асиіеоз (зеѵегііаііз) іп 
а1ц<1, направлять стрѣлы противъ чего. — 
2) напрягать, возбуждать любопыт¬ 
ство, вниманіе, аЦт ехзресіаііопѳ аіф 
геі: апітит асі аибіешіит: егі^іі зѳ 
или егі^ііиг (аисійюг), начинаетъ слу¬ 
шать со вниманіемъ. — 3) поднииать, 
отс. ободрять, воодушевлять (прот. 
ігап^еге), аідт, апітит: аідт ад или 
іп зрет аіф геі, обнадеживать кого 
чѣмъ: аіцт ай сирісііпет аіф геі, воз¬ 
будить въ комъ страсть къ чему.«— ег. 
зѳ и (поэт.) тесііаі. егіді, ободриться, 
зе іп или ай зрет аіф геі, возымѣть 
надежду на что-н.: егі^ітиг, мы усдо- 
вонваемся (•{*). 

ёгіріо, гірйі, геріит, ёге, вырывать, 
отрывать, быстро или силою выхваты¬ 
вать, отнимать, I) вооб.: аЦш ех ефіо. 



221 — ёгСсШиз ёг5§о 

«тащить: іоггеш аЪ і^пе (•{•): ргіташ 
(ѵосет) Іодиепііз аЪ оге, подхватить 
(!). — П) въ част.: А) въ дурномъ 
смыслѣ, отнимая вырывать, отнимать, 
а) въ узкомъ смыслѣ, аісі : а^й 
(аісі) е или (іе тапіЬиз; аідсі тапіЬиз 
аіф. — Ъ) въ широкомъ смыслѣ, чью-л. 
собственность насильно, противозаконно 
отнимать, а) сопсг.: сіиаз Іе^іопез а 
Саезаге: аигит Оаіііз. — особ, похи¬ 
щать кого у жизни, об. въ разз. быть 
похищепу смертью, умереть, аісі іаіо.— 
ф) аЬзіг.: аісі ѵііат: аісі ІіЬеге сіесег- 
пепсіі роіезіаіет: отпет изшп паѵіит, 
отнять всякую возможность пользо¬ 
ваться кораблями: зрет, іисет. въ 
разз. съ іпГ., роззе Іодиі егірНиг (•(*).— 
поэт., ѵіх іатеп егіріат, ^ит еіс., 
едва ли я могъ бы удержать тебя отъ 
того, чтобы ты не 2с. — В) въ хоро¬ 
шемъ смыслѣ, освобождая, спасая выры¬ 
вать, поспѣшно, силою освобождать, 
a) въ узкомъ смыслѣ, аідт ех тапіЬиз 
аіф. — ее Йатта (карт. — избѣжать 
осужденія). — Ь) въ широкомъ смыслѣ, 
освобождать, спасать отъ опасности, 
несчастія, а) сопсг., а^т ех регісиіо: 
бііит а тогіе: Іеіо зе егіреге, вы¬ 
рваться изъ объятіи смерти (*(*). — особ, 
обвиняемаго отъ отвѣта или осужденія 
освобождать, избавлять, гейт: зе ех 
Ьос .ішіісіо ѵі. — такъ рег еоз, пе 
саизат сіісегеі:, зе егіриіі, избавился 
отъ суда. — /?) аѣзіг., отнимать, уда¬ 
лять, аісі еггогет, выводить кого изъ 
заблужденія. — поэт., егіре йі§ат, спа¬ 
сайся бѣгствомъ, пока возможно. 

ёгб&о, аті, аішп, аге, выдавать, рас¬ 
ходовать, тк. іп аЬ^сі, издерживать на 
что. 

еггаѣпшіиз, а, ишл блуждающій. 
еггаііспз, а, иш, блуждающій; пер.=* 

вьющійся, стелющійся. 
еггаіХо, бпіз, Г. блужданіе, уклоненіе 

отъ прямого пути. 
еггаібг, бгіз, т. блуждающій (•(■). 
еггаіиш, і, п. заблужденіе — погрѣш¬ 

ность, ошибка. 
еггаійз, йз, т. блужданіе (ріиг і*). 
1. егго, аѵі, аіпш, аге, блуждать, 1) 

вооб., блуждать, бродить, скитаться, 
отс. тк. повсюду распространяться, 
1) соб.: а) іпіг., объ одуш., судахъ, 
ввѣздахъ, огнѣ, рѣкахъ и т. п., аЬзоІ. 
или съ айѵ. (напр. Шис еі Шис), съ 
Іпіѳг, сігсот, рег с. асе., съ іп с.'аЫ.— 
b) іг., іеггае еггаіае, по которымъ бро¬ 
дили (*(*).—2) пер., еггаге сіиЬііз айесіі- 
Ьиз, колебаться, быть въ нерѣшимости 

(*(*). — II) въ част., заблудиться, сби¬ 
ваться съ дороги, 1) соб., аѣзоі. или 
еггаге ѵіа, сбиться съ дороги (■(•). — 
2) ошибаться, а) вооб., паіига еггапз 
іп аііепоз іеіиз, производящая уродовъ.— 
Ь) въ част.: «) ошибаться, дѣлать 
ошибку, уклоняться отъ истины, аѣзоі. 
или съ асіѵ. и т. п. (напр. ѵеѣетепіег, 
ѵаЫе, іп Ьос). — или съ йе аЦа ге. — 
съ іп аЦа ге. — поэт., іетрога, оши¬ 
баться въ лѣтосчисленіи. — /3) сдѣлать, 
ошибку, провиниться, аѣзоі. или іп 
аіда ге. 

2. егго, бпіз, т. бродяга, 
еггбг, бгіз. т. блужданіе, I) вооб., 

блужданіе, скитаніе, 1) соб., людей, 
поэт., объ извилинѣ рѣки, теченіи моря, 
о ходахъ лабиринта. — 2) пер., недо¬ 
умѣніе, сомнѣніе. — II) въ част., за¬ 
блужденіе, уклоненіе отъ прямого пути, 
1) соб., о лидахъ (отс. еггоге ѵіагшп, 
по незнанію дороги). — тк. промахъ 
(*(*). — 2) пер., заблужденіе, какъ со¬ 
стояніе, а) вооб.: еггоге сіисі, быть въ 
заблужденіи, ошибаться: еггогет аісі 
егіреге, вывести кого изъ заблужденія: 
рег еггогет.—иногда теіоп. = обманъ, 
аіциіз Іаіеі еггог (•(*): еггоге зе аѣ 
тзійііз типіге.— ѣ) въ част.: а) заблу¬ 
жденіе, ослѣпленіе, тепііз: іапаіісиз 
(+)•—Р) сумасшествіе отъ любви, сума¬ 
сбродная любовь, еггог таіиз .(*(*).— 
у) страхъ, боязнь (*(■). — 3) какъ дѣй¬ 
ствіе, а) ошибка, промахъ. — ѣ) нрав¬ 
ственная ошибка, проступокъ. 

ёгйѣезсо, гйѣйі, ёге, краснѣть. — 
особ, краснѣть отъ стыда, стыдиться, 
аѣзоі. или аЦа ге.—іп аЬ^а ге: съ 
іпі—поэт, и послѣ—авг. съ асе.; отс. 
егиѣезсешіиз, а, ит, отъ чего прихо¬ 
дится краснѣть. 

ёгйса, ае, ?. гулявникъ, горчичная 
капуста. 

ёгасіо, аті, аіит, аге, изрыгать, из¬ 
рыгая выплевывать, аѣзоі. или аідеі. — 
прегн., зегтопіѣиз зиіз саесіет, рыгая 
болтать объ избіеніи. — пер., извергать, 
выбрасывать, агепат (*(-). 

ёгййіо, Іті и Іі, Наш, Іге, отъ невѣ¬ 
жества освобождать — образовывать, 
обучать, просвѣщать, аідт или (поэт.) 
аѣрі: аі^т аЦа ге: аідт іп аЦа ге: 
аідт (іе а^а ге, ознакомить съ чѣмъ: 
съ дополн. предл.— или съ іпГ. 

ёгшШё, асіѵ. ученымъ образомъ, ис¬ 
кусно. 

ёгййІІХо, опія, Г. I) образованіе, обу¬ 
ченіе. — И) образованность, ученость. 

ёгГнІІІиз, а, иш, РАф. образованный* 
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ученый, просвѣщенный, а) о лидахъ, 
тк. съ аЫ. — зиЪзі., елиІШ, бгшп, уче¬ 
ные, спеціалисты, энатоки.— Ь) пер., о 
неодуш., заесиіа, просвѣщенныя. 

ёгшпро, гйрі, гиріит, ёге, разрывая 
скрѣпу, выводитъ наружу, I) 1т.: 1) вы¬ 
брасывать, извергать, а) соб., ге&ех., 
ее ег., вырываться, бросаться, рогііз 

•ег. 8Ѳ Ьгаз: шкіе аііпз ргітит зе егит- 
ріі Епіреиз (*}*). — Ь) пер., изливать, 
ігат іп аЦт. — 2) разрывать, выры¬ 
ваться изъчего-н., пиЬеш (*(*).—II) іпіг.: 
А) съ силою вырываться, выбрасы¬ 
ваться, бурно бросаться вонъ, 1) соб.: 
a) вооб., аЬзоІ. или съ ех с. аЫ. (о 
лицахъ, огнѣ, рѣкахъ). —Ь) воен. 1. і., 
бросаться вонъ, дѣлать вылазку, напа¬ 
дать, аЪзоІ., съ ех, аЬ с. аЫ или съ 
однимъ аЫ. — съ іп с. асе. — 2) пер., 
объ обстоятельствахъ гс, а) проры¬ 
ваться, вспыхивать, загораться, разра¬ 
жаться, егитріі гізпз: егитріі зебіііо.— 
b) выходить наружу, обнаруживаться, 
яі ‘іИизігапіиг, зі егитрипі отпіа. — 
о) возникать, ех аѵагіііа егитріі аиба- 
оіа. —В) прорываться впередъ, 1) соб., 
прорываться, пробиваться (особ, какъ 
воен. і. і.), аЪзоІ., съ рег. с асе. или 
оъ аб с. асе. — 2) пер.: а) обруши¬ 
ваться на кого, постигать кого, іп 
аіцт. — р) кончаться, а<1 или іп аіедз 
регпіеіет: Ьаес ^ио зіпі егиріига, іі- 
тео, чѣмъ это кончится. 

ёгйо, гйі, гйіит, ёге, вырывать, вы¬ 
капывать, I) вооб.: 1) соб.: а) вооб.: 
аигиіп Іегга (•(*).—Ь) въ част.: а) взры¬ 
вать, вскапывать, Ьипшш: адиа ге- 
шіз егиіа (1*). — пронзая, тізза Іаіиз 
Ьазіа, прокалывать (і*). — р) вырывать, 
аіеі осиіит (отс. поэт, егиііиг осиіоз): 
зе^еіет (*(•). — с) ег. а^т, поднимать, 
выгонять, тк. іп<1е и ех ІаіеЬгіз.— 
2) пер.: а) вырывать, исторгать, Ъос 
шіЬі егиі поп роіезі, этого нельзя вы¬ 
бить изъ моей головы. — Ь) умств. дѣя¬ 
тельностью откапывать, отыскивать, 
открывать, аг^ашепіа ех еіс.: тето- 
гіат а1с]з геі ех аппаііит ѵеіизіаіе. — 
но тетогіат ехегсНаііопе, упражне¬ 
ніемъ добыть (создать) память. — П) 
прегя., срывать до основанія разру¬ 
шать, 1) «.об.. игЬеш (|).— 2) пер., 
разрушать, ниспровергать, гертшп (у). 

ёгирііо, бпіз, і'. изверженіе (напр. 
Аеіпаеогит і^піит). — какъ воен. і. і.= 
вылазка, нападеніе (тк. въ ріиг.). 

ёгиз, 4; т. см. Ьегиз. 
егтит, і, п. чечевичная бобовина, 

журавлиный горохъ. 

ёгуМншіз, і, т. краснобородка, крас- 
норыбица ({). 

езса, ае, і. пища, кушаніе (прот. ро- 
110) .—отс. приманка (соб. и пер.). 

едсепбо, зсешіі, асепзиш, ёге, I) іпіг. 
всходить, подниматься, а) вооб., аЪзоІ. 
или съ абѵ. (напр. ео, ^иа) или съ ір 
с. асе., напр., іп шаіит (на мачту): 
іп гозіга или іп содііопеш (на каѳедру): 
іп паѵет, сѣсть на гс. — Ь) въ част., 
внутрь, въ страну всходить = отправлять¬ 
ся, ІІіиш а шагі. — II) іг., всходить, 
взлѣзать, садиться на что, Сарііоііит, 
еяиоз. 

езсепзіо, бпіз, Г. высадка, выходъ на 
берегъ. 

езейіепіиз, а, шп, съѣдобный, съѣст- 
ной$ отс. ігизіа, куски яствъ. 

еззёбагіиз, і, ш. сражающійся на 
боевой колесницѣ. 

еззёбшп. і, п. двуколесная боевая ко¬ 
лесница (у галловъ, бельговъ и британ¬ 
цевъ). — у римлянъ тк. дорожный эки¬ 
пажъ. 

ёзйгіо (еззйгіо), ёзйгіійгиз, іге, го¬ 
лодать, I) быть голоднымъ, хотѣть 
ѣсть.— пер., сильно желать, алкать, 
аЦб. — II) терпѣть голодъ. 

ёі, сопр I) и, для соединенія поня¬ 
тій отдѣльно мыслимыхъ, таіег іиа еі 
зогог а те бііі^ііиг. — отс. а) еі... еі, 
и... и, какъ... такъ и, частью... частью, 
съ одной стороны... съ другой стороны: 
еі топео еі Ьогіог: еі іп раіге еі іп 
Шіо. — Ь) пес (пецие)... еі ( = поп зо- 
Іит поп... зе<1), не только не... но, 
пес тігог еі §аибео. — тк. еі... пес 
(пецие), не только... но даже не, еі 
гет а^позсіі пес Ьотіпет і^погаі. — 
с) еі, какъ еіта, въ вопросахъ, особ, 
съ ци^иат, какъ-то: еі ^иіз^иат биЫ- 
ІаЬіі, яиіп еіс., и послѣ этого кто-н...?— 
б) еі дшбет, и именно, и притомъ, био 
шіііа ^и^егит, еі яиібет іттипіа, ср. 
ниже II. — тк. часто одно еі = и при¬ 
томъ, и именно, и особенно, и вообще, 
напр. та@па ѵіз езі сопзсіепііаѳ, еі 
та^па іп иігатцие рагіет. — е) еі 
еііат, и также, и даже, аисіогііаіѳ еі 
сопзіііо еі еііат §гаііа, ср. ниже П. — 
I) еі поп, а) и не, раііог еі поп то- 
Іезіе іего.— р) а не, бісат еоз тізегоз, 
цііі паіі зипі, еі поп еоз, циі тогіиі 
зипі. — П) также, ѵегит і^ііиг еі ехіге- 
тит. — отс. = даже: еі ^иібет, и ко¬ 
нечно, ѳі еііат и еі циоцие, также 
еще. — отс. одно еі = и къ тому еще, 
и притомъ, еі пипс, и теперь еще. — 
111) по, пиііапѳ ЬаЪез ѵіііа? ітто аііа 
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«і іогіаззе тіпога (у). — такъ часто еі 
послѣ отрипат. предл. = зеб. — IV) = 
капъ, нежели, послѣ выраженій, озна¬ 
чающихъ сходство или несходство, послѣ 
аііиз, аедие, ібет и т. п. 

ёіёпіт, соп^. I) именно. — П) и дѣй¬ 
ствительно, и въ самомъ дѣлѣ, 

ёіёзіае, агата, ш. пассатные вѣтры, 
ёііаш, сощ. I) (для означенія дли¬ 

тельности во времени) еще, все еще, и 
теперь еще, ^иит ізіе еііат сиЪагеі.— 
отс. попоит еііат, ѵіхбит еііат, все 
еще не, и теперь еще не: еііат бит, все 
еще. — П) уже; отс. а) (въ отвѣтахъ , 
да, совершенно вѣрно, аиі еііат аиі 
поп гезропбеге, или да или нѣтъ. -- 
ѣ) (при соглашеніи), да, еііат, ііщиіі, 
Ьеаіат, зеб поп Ьеаііззітат. — с) (для 
означенія усиленія, увеличенія 2С) даже, 
также, сверхъ того, къ тому же, ѵосе, 
тоіп, іогта еііат та^пШса: поп зоіит... 
зеб еііат или ѵегит еііат, не только... 
но даже.—іит (или ^и^т)... іит еііат, 
какъ... такъ (особенно) еще. — аббат 
еі Шиб еііат, также и это (слѣдующее): 
<}шп еііат, да притомъ еще, мало то¬ 
го. — б) еще = даже, тиііо еііат дга- 
ѵіііз.—Ш) еще разъ, опять, біс еііат 

'СІагіиз; отс. еііат аЦие еііат (еще и 
еще разъ), то и дѣло, неоднократно, 
усердно, весьма, го^аге. 

ёііатшіт и ёИатпипс, абѵ. I) даже 
и теперь, и теперь еще, до спхъ норъ 
еще, все еще. — II) еще, пиііиз еііатпипс. 

ёііатзі, соп). даже если, даже если бы, 
хотя, хотя бы, об. съ соотвѣтствующими 
4атеп, аііатеп, іатеп сегіе и т. п. 

ёііатіот и ёііатіипс, абѵ. I) тогда 
еще; отс. дишп еііатіпт, когда еще.— 
II) и тогда еще, все еще. 

еіві, сон). I) хотя, несмотря на то, что, 
«съ соотвѣтствующими іатеп, аііатеп, 
«сегіе, аі сегіе, заііет и т. п. — И) 
хотя впрочемъ, особ, въ вводныхъ пред¬ 
ложеніяхъ. 

еп, іпіед. хорошо! прекрасно! 
епапв (еиЬапа), апііз, восклицающій 

етое, ликующій, аЬзоІ. или съ асе., 
еиЬапіез огдіа, празднующія вакханаліи 
^ = вакханки і*). 

еиЬапз, см. еиапз. 
епЬое, см. еиое. 
ешшсЬив, і, т. евпухъ, кастратъ, 
еиое (еиЬое), іпіег). восклицаніе вак¬ 

ханокъ во время празднества въ честь 
Вакха. 
еигірпв, і, т. I) проливъ, преимущ. 

проливъ между Евбееи я Беотіей. — 
И) канава. 

* еигбоз, а, от, юговосточпый. 
еигия. і. т. юговосточный вѣтеръ.— 

поэт. вооб. порывистый вѣтеръ, буря. 
ёѵабо, тазі, тазит, ёге, выходить, 

I) іпіг. выходить, выбираться, А) соб.: 
1) вооб.: а) изъ какого-н. мѣста, ех 
согрогс: геіго ех іпзібііз: іп іеггат 
или іп гірат, высадиться. — о неодуш., 
паѵез еѵабипі, причаливаютъ къ берегу: 
атпіз еѵабіі іп таге, впадаетъ въ море.— 
Ъ) по мѣсту всходить, подыматься, іп 
тигоз: аб іаяіі$іа (*)*). —2) прегн., убѣ¬ 
жать, спасаться, е тапіЬиз Ьозііит: 
аЬ (ітргоЬіз) зибісіЬиз: ех іпзібііз: 
ридпае (баі. і*):аб аЦт.—В) пер., вы¬ 
ходить, а) = дѣлаться, еѵазегаі рег- 
іесіиз Ерісигеиз. — Ь) кончаться, дио 
еѵазига зіпі: іп тогЬоз. — с) клонить 
къ чему-н., Ьис еѵазіі.— II) іг.: 1) всхо¬ 

дить, подниматься, дгабиз аііоз (ѣ): 
агбиа (на высоту). — 2) проходить, 
гірат (Ѣ): еѵазіззе тсбіа сазіга. — 
3) уходить отъ кого-н., избѣгать, убѣ¬ 
гать, Ьозіез (*)*): йаттат (*)*). — пер., 
резіет Ьеііі (*(*). 

ёѵа#ог, аіпз вит, агі, I) іпіг. выходя 
изъ должныхъ границъ бродить, ша¬ 
таться, а) вооб.: ейизе. — Ъ) военн. і. і., 
дѣлать Фланговое, обходное движеніе.— 
И) іг., преступать, огбіпет гесішп, не 
соблюдать (і*). 

ёѵаіевсо, таійі, ёге, крѣпнуть, укрѣ¬ 
пляться, I) соб.: паіига сѵаіезсіі іп аЦа 
ге.-И) пер., быть въ состояніи, мочь, 
съ іпі. 

сѵапсвсо, тапйі, еге, исчезать, про¬ 
падать, проходить, о сопсг., о физич. 
или душ ев. состояніяхъ (напр. гоЬиг, 
іата, гшпог, тетогіа аіф, зрез и т. п.), 
ѵіпит еѵапезсіі, теряетъ крѣпость. — 
отс. ех осиііз іп аигаз или осиііз іп 
іепиез аигаз, превратиться въ гс (о бо¬ 
жествѣ •(-). 
ёѵапібид, а, иш. исчезающій, теряю¬ 

щій свою силу; отс. слабый. 
етапз, см. епапв. 
ётазіо, аѵі, аіит, аге, опустошать, 

а^гшп. 
ёѵёЬо, ѵсхі, ѵесіат, ёге, I) выво¬ 

зить, 1) соб.: аідб ріаизігіз ех іапіз.— 
о неодуш., адиаз ех ріапіз Іосіз, давать 
водѣ возможность стекать: биаз сіаззез 
іп аііит (о штилѣ). — отс. а) разз. 
еѵеЬі тебіаі. = выѣзжать, отъѣзжать, 
отправляться, Аедаео тагі: іп аііит: 
аб рогішп ЕрЬезі. — Ь) зѳ еѵеЬ. и те¬ 
біаі. еѵеЬі, верхомъ отъѣзжать, поска¬ 
кать впередъ, стремительно бросаться, 
бѳ іпсаиіе: еѵ. ехіга асіет едио. — 
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2) пер., еѵейі тебіаі., а) откуда-л. 
выходить, исходить, е Рігаео о^иепііа 
еѵесіа езі.—Ъ) увлекаться* зре ѵапй и 
(въ рѣчи) іпсопзиіііиз. — П) взвозить, 
1) соб., только тесііаі. еѵеііі = взъѣз¬ 
жать, іп соііеш: тох асіа рег аигаз 
еѵеЬог (і*).—2» пер., повышать* возвы¬ 
шать, аб Іапіоз Ьопогез; поэт., а^т 
асі беоз, возносить до боговъ = дѣлать 
счастливымъ (*(*): а<і аеіѣега, возносить 
до небесъ (— прославить у). 

ёѵеііо, ёѵеііі (рѣдко ёѵиізі), ёѵиі- 
8шп, ёге, вырывать, I) соб.: Іапсеаш 
ех ѵиіпеге, Іш^иат аісі. — П) пер., 
исторгать, старательно или вполнѣ 
устранять, уничтожать, гасіісііиз асіі- 
опез аіф, въ основаніи подорвать чью 
дѣятельность: сопзиіез поп зоіит ех 
тетогіа, зе<1 еііат ех іазііз, не только 
изгладить изъ памяти, но даже исклю¬ 
чить изъ списковъ: аісі зсгириіит ех 
апіто, исторгнуть изъ чьего сердца 
(изгладить въ душѣ) безпокойство, 
ёѵёпіо, ѵёпі, ѵепіит, Іге, выходить, 

1) соб.: риісіігіог еѵепіі (шагі |). — 
II) пер., 1) вытекать, ех аЦа ге.— 
2) имѣть исходъ, кончаться, а) вооб.: 
Ъепе: іп сариі позігит (*)-): аісі іеіісі- 
Іег. — Ь) сбываться, о снѣ. — с) аісі, 
доставаться кому, выпадать на долю, 
ргоѵіпсіа (яогіе) еѵепіі аісі. — 3) слу¬ 
чаться, воспослѣдовать, рах еѵепіі: иі 
ріегшпфіе еѵепіі: іогіе еѵепіі, иі еіс. 

ёѵепіит, і, п. исходъ, результатъ; 
(об. въ ріиг.).— отс. событіе, происше¬ 
ствіе. 

ёѵепійз, йз, т. I) исходъ, резуль¬ 
татъ; отс. поэт., конецъ, развязка. - 
П) происшествіе, случай; отс. приклю¬ 
ченіе = участь, судьба лица и вещи, 
аЬзоІ. или съ ^еп. зиіу. 

ёѵегѣёго, аѵі, аіиш, аге, часто или 
постоянно ударять обо что, отс. разби¬ 
вать, аЦб аЦа ге. 

ёѵеггісйішп, і, п. метла, только въ 
карт., какъ средство очищенія или уда¬ 
ленія чего-н., таііііагит отпіит (Ѵег- 
гез) еѵ. іп ргоѵіпсіа (грабитель). 

ёѵегго, ѵеггі, ѵегяига, ёге, выметать, 
въ карт., іапиіп еѵегзит еі ехіегзит 
геі^иеге, оставить святилище, выметши 
и вычистивши его, т.-е. ограбивши и 
разоривши (—дочиста обобравши). 
ёѵегзіо, опіз, 1*. опрокидываніе, со- 

Іитпае. — пер., а) политическій пере¬ 
воротъ, ниспроверженіе, геі риЫісае.— 
Ь) разрушеніе, разореніе, геі іатіііагіз. 

ёѵегабг, бгіз, т. разрушитель, разо¬ 
ритель, уничтожитель (соб. и пер.). 

ёѵегіо (ёѵогіо), ѵегіі (ѵогіі), ѵегзит? 
(ѵогзит), ёге, I) что-н. изъ его мѣста, 
нормальнаго положенія выводить, т.-е. 
А) свернуть, Яехиз еѵегзі (ѣ).—В) опро¬ 
кидывать, переворачивать, 1) вооб.: 
агЬогет ^*}*): паѵет. — пер., аЦт, низ¬ 
вергать, губить. — 2) прегн. = разру¬ 
шать, разорять, а) соб.: игЬеш. — Ь) 
пер., ниспровергать, уничтожать, про¬ 
изводить переворотъ, разстраивать, Кіп- 
бііиз сіѵііаіез: Іе^ез.- С) кого-н. отку- 
да-н. выгопять, изгопять, а) соб.: Іоіоа 
іп арегіит аедиог, (сдвинувъ съ мѣста) 
бросить въ 2с (*(•). — Ь) пер., кого-н. 
лишать имущества, а^ш Ъопіз. — И) 
взрывать, взволновывать, аедиога ѵеп- 
Ііз (у). 

ёѵеяіфаіия, а. иш, отыскаппый. 
ёѵібепз, епііз, очевидный, ясный 

(прот. биЬіиз). 
ёѵійепіёг, айѵ. очевиднымъ образомъ, 

ясно. 
ёѵі^ііо, аѵі, аіиш, аге, I) іпіг. не¬ 

усыпно бодрствовать, неусыпно ста¬ 
раться, проявлять неусыпную дѣятель¬ 
ность, іп аЦа ге. — II) 1г. просиживать 
ночи за работой; отс. старательно обра- 
ботывать, Ііѣгоз (і*). 

ёѵіпсіо, ѵіпхі, ѵінеіпш, Іге, обвязы¬ 
вать, обвивать, а^сі а^а ге. 

ёѵіпсо, ѵісі, ѵісінт, ёге, совершенна 
побѣждать, преодолѣвать. I) соб.: а) кога 
или что-н. совершенно преодолѣвать, 
превозмогать, отпіа (*(*), зошпоз (і*). — 
Ь) численностью брать верхъ, ріаіапиз 
саеІеЬз еѵіпееі иітоз, совершенно вы¬ 
тѣснитъ (съ поля і*).—с) трудную пере¬ 
праву одолѣвать, побороть, силою про¬ 
биться, ае^иога (о пловцѣ у): пиЬез (о 
солнцѣ у): оррозііаз ^игдііе тоіез (о по¬ 
токѣ ■)•).•—II) пер.: 1) вооб.: а) кого-н. 
преодолѣть = совершенно смягчить, скло¬ 
нить къ чему, особ, разз., іасгішіз, йо- 
Іоге, ргесіѣиз еѵіпсі (еѵісіиз). — Ъ) брать 
верхъ надъ чѣмъ, еѵісіі шізегаііо ^изіа 
зосіогит зирегѣіат іп^ешіат. — 2) въ 
част.: а) поставить на своемъ, достичь 
того, чтобы, съ иі с. соп).- Ь) неопро¬ 
вержимо доказать,съ асе. с. іпГ. (|). 

ёѵізсёго, (аѵі), аішп, аге, потрошить, 
отс. растерзать (|). 

ёѵііаЬіІЦ е, чего можно избѣжать 
минуемый. 

ёѵііо, аѵі, аіиш, аге (ех и ѵііо), 
избѣгать, аЦй и аЦй аідй ге (съ по¬ 
мощью чего), шеіаш гоііз, ловко (=не 
задѣвши) проѣхать мимо столба (■}•). 
ёѵбсаібг, бгія. ш. вызыватель, призы- 

ватель къ оружію, возмутитель,зегѵогит. 



ёѵбсо — 225 — ех 

ёѵбсо, аѵі, аішп, аге, вызывать, при¬ 
зывать къ себѣ, I) соб.: а) вооб.: а^т 
е сигіа: тегсаіогез ипйщие ай зе. — 
поэт., сапІіЬиз Аигогаш (о пѣтухѣ). — 
Ь) еѵ. (іеоз, боговъ изъ осажденнаго 
города (что дѣлалъ распоряжающійся 
осадою полководецъ, обѣщая при этомъ 
имъ новые храмы на своей родинѣ).—с) 
умершихъ изъ подземнаго міра, изъ 
могилъ вызывать, еѵ. а^ш аЬ іпіегіз: 
а^ш Огсо или зериісго (ф): апітаз 
ЪеіЬаеит ай Йиѵіихп (-}•). — <і) кого-н. 
вызывать, а) оффиціально призывать, 
требовать къ себѣ, созывать, а^ш: 
аЦш ай зе: а^ш ай соШ^иіит. — /9) 
солдатъ на службу вызывать, призы¬ 
вать, сепіигіопез: акрп ай Ъеіішп: 
еѵосагі ай зреш ргаейаѳ или ай ргае- 
йаш. — отс. рагі. зиЬзі., еѵосаіі, <5гшп, 
ю. вновь призванные ветераны. — е) 
солдатъ откуда-н. отзывать, куда-н. 
откомандировать, съ ех с. аЫ. (напр. 
ех ЬіЬегпіз): съ ай с. асе. (напр. ай 
соііет пшпіепйит).—Г) откуда-н. вы¬ 
зывать на бой, позігоз ай ри^паш. — 
И) пер., а) кого-н. вызывать, призы¬ 
вать куда или для какой-н. цѣли, аідт 
е ІепеЬгіз іп Іисет: аЦт ай еит 
Ьопогет. — Ъ) вызывать, еаз (іасііаз 
со^ііаііопез) іп тейіит. 

ёѵос, см. еиое. 
ёѵбіо, аѵі, аіит, аге, I) вылетать, 

1) соб., аѣзоі. или съ ех с. аЫ. — 
2) пер. = поспѣшно выбѣгать, бросать¬ 
ся, аЬзоІ. или съ айѵ. (напр. Гогаз) 
или съ ех с. аЫ. (напр.* е ѵіпсиііз). — 
II) улетать, пер. = поспѣшно удаляться, 
убѣгать, е сопзресіи; карт., еѵ. ероепа, 
избѣгнуть наказанія. — III) взлетать, 
подниматься, о птицахъ. 

ёѵоізиз, а, иш, см. еѵеііо. 
ёѵоіѵо, ѵоіѵі, ѵбШит, ёге, I) выка¬ 

тывать, А) соб.: а) вооб., вверхъ = 
вскатывать, ех ае^иогѳ гоіапіез едиоз 
(о титанѣ |). — Ь) раздѣвать, разобла¬ 
чать, аЦт.—су о водѣ=катить. — отс. 
зе еѵ., катиться, стремиться, іп шаге.— 
В) пер.: кого-н. выталкивать откуда-н., 
изгонять, лишать чего, Шоз ех ргаейа 
сіапйезііпа. — II) раскатывать, развер¬ 
тывать, А) соб.: 1) воб.: ѵезіет, рас¬ 
пахивать (|): ѵоіишеп ерізіоіагит. — 
въ карт., зесшп огаз ЬеШ, поэт. = раз¬ 
вернуть картину военныхъ дѣйствій: 
^иаѳ розЦиат еѵоіѵіі, распуталъ, отдѣ¬ 
лилъ одно отъ другого (*(-).—2) прегн.: 
а) о паркахъ, прясть, рѣшать участь, 
йхзоз теоз (ф).— Ь) раскрывать = чи¬ 
тать, изучать, ѵегзпз (і*). — В) пер.: 

а) развивать, ясно излагать, зегіет ЬеШ 
(ф). — Ь) открывать, ехііиш (цѣль) егі- 
тіпіз.—с) тщательно обдумывать, взвѣ¬ 
шивать, Ьаес (*[•). — III) скатывать, 
^асіаз зііѵаз. 

ёѵбто, тйі, тііит, ёге, изрыгать, 
выплевывать, I) соб.: сопсЬаз (о пти¬ 
цѣ). — П) пер.: а) вооб.: диае (игЬз) 
4апіат резіет еѵотиіі Iогаз^ие рго^е* 
сіі. — Ь) слова извергать = изливать, 
іп аідт огаііопет ех оге ітригіззіто. 
ёѵиі^о, аѵі, аіит, аге, обнароды- 

вать, разглашать, аЦй. 
ех и ё, ргаер. с аЫ., для означенія 

направленія: изъ (извнутри), съ (сверху 
чего-н.), отъ (со стороны чего-н.), I) въ 
пространствѣ, 1) какъ изъ глубины, 
такъ и сверху, ехіге ех игЬе: е ѵііа, 
умереть: йеІаЬі ех е^ио. — тк. при гла¬ 
голахъ. получать, брать, черпать и т. 
п. какъ-то: зшпеге, ассіреге, Ьаигіге, 
аиГегге, ехітеге и т. п., тк. спраши¬ 
вать, узнавать, догадываться и т. п. 
какъ-то: ^иаегеге, аийіге, со^позсеге.— 
2) для означенія стороны, на которой 
что-н. происходитъ, ех е^ио соі^иі, 
(сидя) на лошадяхъ: ^иа ех рагіѳ езі 
НіЬегпіа. — отс. для означенія больной 
части тѣла, ІаЬогаге ех рейіЬиз (нога¬ 
ми). — И) во времени, 1) отъ извѣст¬ 
наго пункта времени, отъ, съ, ех ео 
іетроге: ех МеіеИо сопзиіѳ (*)•). — въ 
част.: ех дио, съ тѣхъ поръ какъ, 
послѣ того какъ, тк. ех Шо (*)•). — 
2) для означенія совпаденія съ опредѣ¬ 
леннымъ днемъ, ех ійіЬиз МагШз. — 
3) для означенія непосредственнаго слѣ¬ 
дованія или перехода къ чему-н. дру¬ 
гому, непосредственно послѣ, вслѣдъ за, 
ех сопзиіаіи: ех іп§а; отс. йіет ех 
йіе, день ото дня, со дня на день. — 
4) для означенія времени, съ котораго 
что-н. ведетъ свое начало, со времени, 
ееіегі ех ѵеіегіЬпз Ъеіііз а&го тиііаіі.— 
ІП) въ другпхъ отношеніяхъ, при кото¬ 
рыхъ мыслимо происхожденіе отъ чего- 
н.: 1) для означенія рожденія, происхо¬ 
жденія, отъ, изъ, дііійат ех Агсайіа 
Ьозрез. — тк. для означенія а) житей¬ 
скихъ отношеній, рода занятій, обязан¬ 
ностей, призванія, изъ, йхіі еойеш ех 
зіийіо ѵіг егийііиз. — Ъ) этимологиче- 
скаго происхожденія, отъ, по, игЬет 
сопзіііий, ^иат ех зио потіпе Котаго 
Зиззіі потіпагі. — 2) для означенія цѣ¬ 
лаго, ибъ котораго берется часть, М- 
§іпіиз ех ргіто Ьазіаіо Іе^іопіз XIV: 
аіщиіз ех поЬіз. — тк. а) для означенія 
народа, къ которому кто-н. принадде- 
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жить, дішіат ех СаШз; и Ъ) для опи¬ 
санія родит, пад., означающаго при¬ 
надлежность чего-н., риррез ех ЪагЪа- 
гіз паѵіѣиз.—3) для означенія матеріала, 
изъ котораго что-н. приготовляется, изъ, 
росиіа ех аиго. — тк. для означенія 
состоянія, суммы денегъ, изъ которыхъ 
производятся расходы, изъ, на, ех ргаеба 
Ігіробет аигеит БеІрЬіз ропеге: Іаг^ігі 
ех аііепо. — 4) для означенія побуди¬ 
тельной причины, а) изъ, отъ, ІаЬогаге 
ех іпѵісііа: ех ео ^ша, вслѣдствіе того 
что: ех дио йі, еШсііиг, изъ этого вы¬ 
ходитъ, вслѣдствіе этого происходитъ.— 
Ъ) по причинѣ, вслѣдствіе, по поводу, 
батпаіиз езі Ме^аЪоссиз ех Загбіпіа: 
ех ѵиіпеге тогі.— 5) сообразно съ, по, 
въ силу, ех зепаіиз сопзиііо: ех 1е§е: 
ех теа, іиа ге, въ моихъ, твоихъ ви¬ 
дахъ или сообразно съ моими, твоими 
видами или пользой: е ге риЫіса, въ 
видахъ пользы или на пользу государ¬ 
ства: ех апіто, отъ всего сердца, ис¬ 
кренно: ех зепіепііа, по желанію, наи¬ 
лучшимъ образомъ.—6) въ разсужденіи 
чего, въ уваженіе чего, во вниманіе 
къ чему, е позіга бі^пііаіе.— отс. ^шіі- 
саге, аезіітаге, теіігі, сопзиіеге ех 
аЦа ге, по, принимая въ соображеніе 
что-н. — Другія выраженія съ е, 
ех см. при зиѣзі., асу., абѵ. 

ехГісегЪо, аѵі, аіиш, аге, огорчать, 
аздражать, а^ш а^а ге.— тк. ехасег- 
агі іп аЦш. 
ехисііо, бпіз, Г. I) изгнаніе царя гс.— 

П) пер., взысканіе, а) взиманіе, сборъ 
денегъ; отс. обложеніе податью, сарі- 
ішп аЦие озііогит, подушное и квар¬ 
тирный налогъ. — Ъ) надзоръ, завѣды¬ 
ваніе присутственнаго мѣста чѣмъ-н., 
орегшп риЫіоогиш. 

ехасібг, бгіз, ш. I) изгнатель, ге- 
дшп. — II) взыскатель, а) сборщикъ, 
ресипіагит.^— Ъ) вооб., блюститель, 
особ, строгій, ргошіззогиш, требующій 
исполненія обѣщаній: зирріісіі, приво¬ 
дящій въ исполненіе. 

ехасіиз, а, ит, РАсЦ. исправный, 
точный, поэт. тк. съ §еп. 

схасйо, асйі, асйіит, ёге, I) воз¬ 
можно лучше вострить, точить (соб. и 
карт.).—П) пер.: а) изощрить, раіаішп 
(*(•).—Ъ) а^ш съ и безъ а<1 или іпаЦб, 
подстрекать; отс. іга ехасиі, раздра¬ 
жаться. 

ехабѵегзит и схайѵегзіш, ргаер. съ 
асе., насупротивъ, противъ. 
схаебШсо, аѵі, аіиш, аге, выстроить, 

построить. 

* схаедиаііо, бпіз, Г. выравниваніе, 
пер., равенство всѣхъ передъ закономъ. 

ехаецио, аѵі, аіиш, аге, совершенно 
выравнивать, дѣлать ровнымъ, I) соб.: 
а) въ самомъ себѣ: огіз сиіет а<1 зре- 
сіет Іеѵііаііз, гладко обрить. — Ь) дѣ¬ 
лать равнымъ чему-н. другому, ѵігез 
рагіішп, уравнять. — II) пер.: а) по 
качествамъ, достоинству дѣлать рав¬ 
нымъ = уравнивать, аЦб (напр. ИЬег- 
Шет, сдѣлать свободу равною для 
всѣхъ), а^б аіеі геі или сит аЦа ге 
(Іасіа біеііз еxае^иапба зипі, слогъ дол¬ 
женъ вполнѣ соотвѣтствовать описывае¬ 
мымъ событіямъ).—Ь) въ сужденіи срав¬ 
нивать, ставить на ряду съ кѣмъ, 
еxае^иагі аісі или сшп а^о, равнять 
себя съ кѣмъ, равняться. — с) рав¬ 
няться чему, становиться равнымъ, 
аідб, аЦт. 

ехаезійо, аѵі, аіиш, аге, I) взволно- 
вываться, приходить въ волненіе, вол¬ 
нуясь подниматься, а) вооб., о водѣ и 
горной смолѣ. — Ъ) ирегн., отъ огня 
вскипать, раскаляться, о мѣстности, 
агбоге еі саіоге зоііз; объ Этнѣ, клоко¬ 
тать, іто Гипбо (*[-). — пер., разгоря¬ 
чаться, вспыхивать, тспз ехаезіиаі іга 
(•(-). — II) съ шумомъ разбиваться о 
крутые берега, бушевать, о морѣ. 

еха&^ёго, аѵі, аіиш, аге, I) дѣлая 
насыпь возвышать, дѣлать выше, пер., 
возвышать, придавать полетъ, апішиз 
ѵігіиШшз еха^егаіиз. — П) прегн., 
класть въ кучу—накоплять, умножать, 
увеличивать, 1) вооб.: гетіатіііагет.— 
2) въ част.: а) (съ и безъ ѵегЬіз), пре¬ 
возносить, преувеличивать. — Ь) (съ и 
безъ огаііопе) въ изложеніи превозно¬ 
сить, восхвалять* 

еха^Ііо, аѵі, аіиш, аге, изъ покой¬ 
наго состоянія приводить въ сильное 
движеніе, I) соб., звѣря поднимать, 
гнать, Іерогет (*[-). —И) пер.: А) въ хо¬ 
рошемъ смыслѣ, а) будить, возбуждать, 
огаіогет (ораторскій талантъ). — Ъ) не 
давать покоя чему-н., на многіе лады 
пересуживать, гез ^ат ѵиіді гишогіЪиз 
еха^ііаіа. — В) въ дурномъ смыслѣ, 1) 
точно звѣря преслѣдовать, не давать 
покоя, безпокоить, тревожить, мучить, 
а) вооб.: акрп (тк. о совѣсти). — Ъ) 
словами = порицать, акрп: отпез е]из 
ігаибез.—2) точно море взволновывать, 
а) государство встревоживать, гет ри- 
Ъіісат зебШопіЪиз.— Ъ) кого-н. подза¬ 
доривать, подстрекать (прот. Іепіге), 
іапіат ѵіт Ьотіпіз (столь сильнаго 
человѣка). — или толпу подитич. возму- 
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щать, ріеѣет. — с) аффектъ снова воз¬ 
буждать, возобновлять, таегогеш. 

ехаІЪезсо, Ъйі, ёге, отъ страха гс 
блѣднѣть. 

ехйтёп, тіпіз, п. 1) вереница, ариш, 
рои. — пер., куча, толпа, множество, 
зегѵогит. — Д) стрѣлка у вѣсовъ. — 
поэт., пер., взвѣшиваніе, изслѣдованіе, 
ехатіпа Іе&ит зегѵаге (взвѣшивать за¬ 
коны съ цѣлью опредѣленія законности 
и противозаконности поступковъ = со- 
олюдать требованія законовъ). 
ехатіпо, аѵі, аіит, аге, взвѣшивать, 

аЦсі ай (по) ропйиз. — пер., изслѣдо¬ 
вать, испытывать, акрі. 
ехапітіз, е, п об. ехапітпз., а, пт, 

I) бсздыхапный, безжизненный, мерт¬ 
вый. — II) полумертвый, ни живой, ни 
мертвый отъ страха. 
ехапішо, аѵі, аіит, аге, I) лишать 

дыханія, въ разз. запыхаться, 1) соб.: 
сигзи. — 2) пер., страхомъ лишать ды¬ 
ханія, приводить въ ужасъ, поражать, 
въ разз., приходить въ ужасъ, обезпа¬ 
мятѣть, онѣмѣть отъ страха. — И) ли¬ 
шать жизни, убивать, 1) соб.: акрп: 
зе іахо. — 2) пер., до смерти замучить, 
лишать самообладанія, акрп гіс^а гѳ: 
ехапітаі Іепіиз зресіаіог (прот. ^есіиіиз 
іпйаі, ободряетъ •{*). 

еханітиз, а, иш, см. ехапітіз. 
ехагйезсо, агзі, агзит, ёге, заго¬ 

раться, I) соб.: пиііа шаіегіез іат іа- 
сіііз аа ехаг(1езсеп(іит езі, диае еіс.— 
II) пер.: 1) о войнѣ, мятежѣ, возмуще¬ 
ніи, возгораться, вспыхивать. — 2) объ 
аффектѣ, воспламеняться, воспылать, 
Яезісіегіо, (Іоіоге.— въ част., воспылать 
тнѣвомъ, разсвирѣпѣть.—съ а<1 или іп 
акрі с. асе. (иапр. а<1 зрет НЪегіаІіз 
ехагзітиз, въ насъ ожила горячая на¬ 
дежда на гс: іп зейШопет ехагбезсеге, 
поднять рьяно мятежъ). — іп акрп, вос¬ 
пылать любовью къ кому. 
ехагезсо, агйі, ёге, высыхать, засы¬ 

хать, изсякать.—пер., терять свѣжесть, 
увядать, исчезать. 

ехаго, аѵі, аіиш, аге, I) выпахивать, 
вырывать плугомъ, риегшп. — П) добы¬ 
вать, пріобрѣтать паханіемъ.—'III) вспа¬ 
хивать; отс. а) поэт, пер., &оп1ет гл- 
фз, избороздить морщинами (*|*). — Ъ) 
теіоп., (наскоро) начертать, написать, 
іос Іійегиіагит. 

ехазрёго, аѵі, аінт, аге, дѣлать со¬ 
вершенно шероховатымъ, I) соб.: еха- 
зрегагі ЙисііЬиз, быть взрыту волнами = 
бушевать (о морѣ).—II) пер.: а) дать кому 
Ч)дпчать, запускать что, въ разз., оди¬ 

чать.—Ь) раздражать, ожесточать (прот. 
Іепіге, зебаге), акрп: апішоз. 

ехапсіого, аѵі, аіит, аге, увольнять 
отъ (военной) службы, зе, оставить 
службу. 
ехашііо, Іѵі, Нот, іге, I) вполнѣ, 

явственно слышать, разслышать, а) 
крикъ издали, сіатог ехаисіііиз езі, 
вдали явственно послышался крикъ. — 
Ь) услышать, узнать стороною, фіаѳ 
ехаисііо, сііззітиіагѳ поп роззит. — с) 
разслышать, аЦ<1 іп зігерііи. — П) вы¬ 
слушивать, внимать, акрі (напр. (іігаз): 
акрп. 

* ехаи^йгаііо, бпіз, I. снятіе свя¬ 
тости. 

ехаи$йго, аге, снимать святость, 
предоставлять на общее пользованіе, 
аідеі. 

ехсассо, аѵі, аінт, аге, лишать зрѣ¬ 
нія, ослѣплять; пер., рѣку гс завали¬ 
вать, запруживать (*(*). 

ехсапіо, аѵі, аіпт, аге, чародѣй¬ 
ствомъ вызывать. 

ехсаѵо, аѵі, аіпт, аге, выдалбливать. 
ехсёсіо, сеззі, сеззшп, ёге, 1) іпіг. 

А) выступать, выходить, уходить, уда¬ 
ляться, 1) соб., съ ех с. аЪІ. или съ однимъ 
аЫ. (напр. ри&па, Сгоіопе); съ ехіга 
или съ іп с. асе. — 2) пер.: а) вооб.: 
е риегіз, выйти изъ дѣтскаго возраста: 
е шетогіа, выйти изъ памяти, забы¬ 
ваться: е ѵііа и одно ѵііа ехсейеге,. 
умереть (тк. а<1 (Іеоз): раіта, отка¬ 
заться отъ побѣдной награды (•)*): е 
сопзиеішііпе, оставить привычку: іп 
аппшп Сп. Зегѵііі еі С. Еіатіпі, при¬ 
ходиться въ годъ, падать на годъ: іп 
та^пшп сегіатеп, дойти до гс, окан¬ 
чиваться б. сраженіемъ.—Ь) удаляться, 
уклоняться отъ темы, тк. іп аідеі, 
перейти къчему-н., уклоняясь отъ пред¬ 
мета.—В) выступать слишкомъ далеко, 
выдаваться, иі пиііа (рагз) ехсебегеі 
иііга. — II) 1г. изъ какого-н. мѣста вы¬ 
ходить, 1) вооб., оставлять, сигіат, 
игЬет. — 2) прѳгн., преступать пре¬ 
дѣлы, переходить; пер., преступать, 
превышать, іетриз йпііит: то(1ит. 

ехееііепз, епііз. РАсу. выдающійся, 
а) соб., высокій, Іоса. — Ъ) пер. = вы¬ 
дающійся, отличный, превосходный, 
аЬзоІ., съ іпіег с. асе., іп аЦа гѳ иди 
одно а^а ге. 

ехееііепіёг, а<1ѵ.. отлично, превос¬ 
ходно. 

ехееііепііа, ае, I. превосходство, отли¬ 
чіе, преимущество. 

ехсеііо, ёге, выдаваться, только пер.= 
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выдаваться, отличаться, аѣзоі., съ іпіег 
с. асе., аЦа ге: іп а^а ге: іоп^ѳ аіііз 
(среди другихъ) іп а^а гѳ. ехееі- 
Іепз и ехееізиз см. особо. 
ехееівпа, а, пш, РАсЦ. высокій, I) 

соб.: топз; зиѣзі., ехееізит, і п. вы¬ 
сота. возвышенный'пунктъ, азріееге аЪ 
ехееізо (*['): зітиіасгаш соПосагѳ іп 
ехееізо. — П) пер., по положенію, до¬ 
стоинству высокій, отличный, блестя¬ 
щій, по чувствамъ и слогу возвышен¬ 
ный, высокій, благородный. — зиѣзі., 
ехееізит, і, п. высокій санъ, высокій 
постъ, высокая степень, блестящее по¬ 
ложеніе, іп ехееізо аеіаіѳт а^егѳ: іп 
ехееізо еззѳ, находиться въ блестящемъ 
положеніи: ехееіза еі аііа зрегагѳ, ожи¬ 
дать блестящаго и высокаго положенія. 

ехсерііо, бпіз, і*. I) исключеніе, огра¬ 
ниченіе, добавочное условіе, оговорка; 
отс. зіпѳ иііа ехсерііопе. — П) юрид. 
1. і.у возраженіе, протестъ, сіаге аіеі 
ехсерііопеш, позволить кому возражать. 
ехсеріо, аге, 1) вынимать, тиііоз сіе 

різсіпа. — II) подбирать, а) приподни¬ 
мать, зіп^иіоз. — Ъ) вбирать въ себя, 
аигаз, вдыхать въ себя воздухъ (■{■). 
ехсепю, сгёѵі, сгёіпш, ёге, выби¬ 

рать, отдѣлять, тк. съ ех е. аЫ. 
ехсегро, сеграі, сегріпт, ёге, выщи¬ 

пывать, выщипывая вынимать, извле¬ 
кать, I) соб.: зетіпа ротіз Ж. — II) 
пер.: 1) выбирать, съ ѳх с. аЬІ.; особ, 
дѣлать извлеченіе, дѣлать выписки, 
выписывать, аЦс! (наир, пошіпа). — 
2) отдѣлять = выключать, исключать, 
<1е пит его; зе питего Шогит (•)*). 
ехсеззйз, из, т. выходъ; пер., съ и 

безъ ѵііае или е ѵііа, смерть (прот. іп 
ѵііа тапзіо). 

ехсёіга, ае, і. змѣя, пер., о ковар¬ 
ной женщинѣ. 
ехейііит, іі, п. разрушеніе города, ра¬ 

зореніе мѣстности, истребленіе народа гс. 
1. ехсідо, сІ<1і, ёге, выпадать, падать, 

I) соб.: А) вооб., аѣзоі., съ сіаі. регз., 
съ сіе или аЪ с. аЫ. (нрпр. <1е тапіЪиз, 
а Дідіііз), съ ѳх с. аѣі. (напр. ех иіего), 
съ аЫ. (напр. сигги •(•) или съ іп с. асе. 
(ітапр. іп Йитеп).—В) въ част.: 1) при 
метаніи жребія, выпадать, ехсМіі аіеіз 
зогз или зогіе потеп. 2) выпадать, 
пропадать, Ііііегаз (письма) ехсісііззе іп 
ѵіа. — 3) незамѣтно ускользать, скры¬ 
ваться изъ виду, е типсіо (о солнцѣ).— 
II) пер,: А) вооб.: іп уіііит ІіЬегіаз 
ехсШИ, вырождается въ гс (*(■). — В) въ 
част.: 1) невольно вырваться, уегЪит 
ех огѳ аіф или одно аісі ехсісііі, сорва¬ 

лось съ языка. — 2) исчезать, прохо¬ 
дить, а) вооб.: ѵиііиз, огаііо, теп» 
бепщиѳ ехсісііѣ: зрез ехсісііі съ іпі. 
(•}*). — Ъ) въ част., изъ памяти выходить, 
улетучиться, забываться, аЬзоІ., ех 
апіто аіф или сіе тетогіа.—съ сопр, 
ехсісііі орЪагет, я позабылъ пожелать 
(1*). — 3) съ аЫ., а) лишаться чего-н., 
(<Іе) ге^по. — Ь) не имѣть успѣха въ 
чемъ, та^піз аизіз (*)*). 

2. ехсИо, с!<1і, сізит, ёге, вырубать, 
высѣвать, I) соб.: 1) вооб.: Іарісіез ѳ 
іегга: соіитпаз гиріѣиз (і). — 2) въ 
част.: а) вырѣзывать, Ііп^иат. — Ь) 
скопить, холостить, зе (*)*). — с) прегн.: 
сс) высѣвать, выдалбливать = проламы¬ 
вать, захшп: Іаіиз гиріз іп апігит, на 
склонѣ скалы высѣчь пещеру (*)*): вы¬ 
далбливая приготовить, реііат (-)*). — 
/9) разбивать, разламывать, выламывать, 
рогіаз.—у) разрушать, разорять, игЬез, 
йотоз. — II) пер.: а) удалить, іетрив 
ех апіто, выбросить изъ памяти. — 
ѣ) уничтожать, искоренять, Шші таіит. 

ехсіёо, сіѵі, сХіпт, ёге, и (об.) ехсіо, 
сіѵі, сііиш, Іге, приводить въ движетеу 
1) соб.: 1) вооб.= выгонять, прогонять, 
спугивать, отс. тк. приводить, аЦт: 
аЦт съ аЪ с. аЫ. (аЪ зіаііѵіз Меі- 
ііит, заставить М. выступить въ по¬ 
ходъ гс) или съ аЫ. Іосі.—2) въ част., 
кого-н. откуда или куда-н. вызывать, 
призывать, аідт съ асіѵ. (напр. Ьис),. 
съ ех с. аЫ., съ аЫ. Іосі или съ асе. 
Іосі.—но особ, толпу вызывать, подни¬ 
мать на ноги, аЦт съ аЬ или ех с. 
аЫ., съ аЫ., съ іп, аб с. асе. — II) 
пер.: 1) одуш.: а) побуждать, подстре¬ 
кать къ дѣятельности, Ьозіеш асі сііті- 
сапйшп асіе. — Ь) (съ и безъ зотпо 
или е (ѳх) зотпо) будить, въ разз. 
просыпаться. — с) кого-н. возбуждать, 
встревоживать, пугать, аЦт, тепіет.— 
2) неодуш.: а) вызывать, возбуждать, 
тоіет, поднять высокіе валы (волны 
•['). — особ, извѣстное состояніе причи¬ 
нять, возбуждать, іитиііит: іітогет — 
Ъ) потрясать, колебать, риізодие ресіига 
Ігешіі ехсііа іеііиз (*(•). 

ехсішіо, см. ехзсіабо. 
ехсіріо, сёрі, серіит, ёге, I) выни¬ 

мать, вытаскивать, 1) соб.: аідт е 
тагі. — 2) пер., а) освобождать, аіят 
зегѵііиіе. — Ъ) исключать, аЦсІ или 
аідт. — съ ^ио тіпиз или пѳ с. сопр; 
отс. ехсеріо, циосі еіс., исключая того, 
что (і*). — с) дѣлать ограниченіе или 
условіе, выговаривать себѣ, постано¬ 
влять, съ иі или пе с. сощ. — II) под- 
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хватывать, А) неодуш.: 1) въ сосудъ 
гс собирать, зап^иіпет раіега. — 2) 
ушами подхватывать, подслушивать, ай 
ехсіріеікіаз ѵосез. — 3) тѣломъ = полу¬ 
чать, а) со б.: ѵиіпега: іеіа, подбирать 
стрѣлы. — тк. выдерживать, ітреішп 
Ьозііит: ѵіт йитіпіз (о сваяхъ).— Ь) 
пер., брать на себя, аЦй (регісиіа, 
подвергать себя опасностямъ); отс. гет 
риЫісат, взять на себя защиту госу¬ 
дарства. — с) сносить, переносить, ѵіт.— 
В) одуш.: 1) падающаго поддерживать, 
тогіЪшкішп: зе рейіЪиз или іп рейіЪиз, 
вскочить на ноги. — 2) враждебно под¬ 
хватывать, захватывать, ловить, аЦт.— 
пер., улавливать, снискивать, ѵоіипіаіез 
(расположеніе) Ьотіпит. — III) прини¬ 
мать, А) соб., одуш.: 1) изъявляя одо¬ 
бреніе встрѣчать, аЦт сіатоге или (*(•) 
ріаизи. — 2) принимать, пріютить, а) 
соб., аЬрп: аЦт ЬозрШо (*(•): аідт 
ериііз, сепа, угощать; о неодуш., іегга, 
раігіа аЦт ехсіріѣ. — Ь) пер., ожидать 
кого, предстоять кому, а^т Ьеіішп или 
(*(•) сазиз ехсіріі, несчастіе постигаетъ.— 
3) стрѣлами встрѣчать, нападать, а1<рп.— 
прѳгн., поражать, убивать, аісрп іп 1а- 
іиз, ранить (І).—В) пер.: 1) чувствами 
воспринимать, а) слухомъ = слышать, 
услыхать, аіцй. — Ъ) такъ или иначе 
принимать, истолковывать, понимать, 
аззепзи рориіі ехсеріа ѵох. — 2) по по¬ 
рядку и времени за кѣмъ или чѣмъ 
слѣдовать, смѣнять кого, что, а) соб.: 
аезіаз Ьіетеш ехсеріі. — аЬзоІ. іигЬп- 
Іепііог іпйе аппиз ехсеріі, наступилъ.— 
въ рѣчи, Ьипс ехсеріі ЬаЬіепиз, 8а 
нимъ сталъ говорить. — Ь) что-н. про¬ 
должать, ргоеііиш йиЪіит.— 3) по мѣсто¬ 
положенію быть обращену къ чему, рог- 
Іісиз ехсіріі Агсіод (къ сѣверу •(■). 

ехсіаіо, бпіа, Г. разрушеніе. 
ёхсііаіиа, а, иш, высокій, сильный, 

громкій, зопиз. 
ехсііо, аѵі, аіпт, аге, I) изъ спокой¬ 

наго положенія или состоянія приводитъ 
въ движеніе, 1) звѣря поднимать съ мѣ¬ 
ста, выгонять, Гѳгаз. — 2) людей вызы¬ 
вать, призывать, аЬрп: аЦт а тогіиіз 
или аЪ іпіегіз.—II) изъ спокойнаго, ле¬ 
жачаго положенія заставлять подпяться, 
А) одуш.: 1) заставить или приказать 
подняться, а) соб.: а^ш.—Ь) пер., обо¬ 
дрять, а^ш или аіф апішит. — 2) въ 
част., призывать къ дѣятельности,ігіагіоз 
(стоявшихъ на колѣняхъ тріаріевъ къ 
сраженію). — особ, въ судѣ, въ собра¬ 
ніи пригласить кого встать (чтобы про¬ 
честь, сказать рѣчь, дать показаніе), 

аЦт.—3) пер.: а) будить, аЦш е зотпо 
и одно зотпо. — Ъ) стражу поднимать 
на ноги, потревожить, аЦт (ѵідііѳт, 
сапез). — с) встревожить, испугать, 
ігерійо шшііо ехсііаіиз. — б) кого-н. 
побуждать, подстрекать къ дѣятельно¬ 
сти, аЦт, аідт ай или іп аЦй. — В) 
неодуш.: 1) поднимать, возвышать, пер., 
ехсііаіа Гогіипа, высокое счастье (прот. 
іогіипа іпсііпаіа). — 2) строеніе воздви¬ 
гать, строить. — 3) огонь раздувать, 
разводить. — 4) возбуждать, вызывать, 
а) физич. и душ. состояніе, гізиз: аісі 
тетогіат сагат, возобновлять дорогую 
для кого память. — Ь) душ. движеніе 
возбуждать, тоіиз іп апітіз Ьотіпит 
(прот. зейаге). 

ехсіашаііо, оніа, Г. восклицаніе, 
ехсіато, аѵі, аіит, аге, восклицать, 

громко кричать, съ прямымъ вопросомъ 
(напр. циій іасіз) или съ аі с. соп]. — 
тк. ехсі. аЬрп, громко называть. 

ехсШйо, сіааі, сШзит, ёге, исклю¬ 
чать, I) соб.: а) лицо не впускать, не 
допускать, аЦт, аЦт съ аЬ с. аЫ. 
или съ аЫ. Іосі (аЬрп тоепіЬиз). — Ь) 
мѣстность отдѣлять, іосит. — 2) пер.: 
а) исключать=не допускать, не давать 
достигнуть чѳго-н., аЬрп: аЬрп съ аЬ с. 
аЫ. или съ аЫ. — Ь) удалять, устранять, 
аЬрп: аЦт а гѳ риЫіса: асііопез: аті- 
сіііаз ййеіез, дѣлать невозможной. — с) 
удерживать отъ чего-н., мѣшать въ чемъ, 
аЦт гейііи іп Азіат, лишить кого воз¬ 

можности возвратиться: Котапоз аЬ гѳ 
йгитепіагіа, отрѣзать: іешрогіЬиз ехсіийі, 
быть удерживаему. 

ехсбдііо, аѵі, аіпт, аге, I) выдумы¬ 
вать. — И) придумывать. 

ехс&іо, с&Ш, спіілш, ёге, старательно 
ухаживать за чѣмъ, I) соб.: тщательно 
обрабатывать, Іапаз гийез (*(*).— II) пер., 
1) старательно ухаживать, а) заботиться 
о чемъ, лелѣять что, іп ехсоіепйа &1огіа, 
при моемъ стремленіи къ славѣ.—Ъ) по¬ 
читать, чтить кого, аЦт (+).—2) обра¬ 
зовывать, а) въ умств. отнош., обра¬ 
зовывать, зе или апішоз аЦа гѳ. — Ь) 
въ нравств. отнош., облагороживать, 
совершенствовать, ѵісіит Ьотіпит: ѵі- 
іат рег агіез (у). 

ехсбцио, сохі, сосіит, ёге, вывари¬ 
вать, выплавливать, ѵіііит (теіаіііз *)•). 

ехсога, согйіа, безмозглый, безтолко¬ 
вый. 

ехсгёо, см. ехасгео. 
ехсг&сіо, аѵі, аіпт, аге, истязать, 

аЦт: аідт аіда ге (напр. і§пі аЦие 
отпіЬиз іогтеаііз). — пер., мучить, а) 
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вооб., Гито ехсгисіаіиз. — Ь) въ умств. 
отн., мучить, терзать, аідт, апішшп. 

ехсйЪіае, апіш, Г. караулепіе, ехеи- 
Ыаз адеге, караулить; теіоп., караулъ, 
стража. 

ехсйЪШг, огіз, т. караульный; въ 
част, (ріиг.), караульный постъ, стража. 

ехсйЬо, Ъйі, Шит, аге, внѣ дока, 
подъ открытымъ небомъ лежать, спать, 
I) вооб.: іп а^гіз.—И) въ част. =стоять 
на караулѣ, караулить, 1) соб., о сол¬ 
датахъ, съ рго с. аЫ., съ ад с. асе., 
съ іп с. аЫ., съ рег с. асе.; отс. въ 
карт., Сирідо ехеиѣаі іп депіз аіф, 
съ удовольствіемъ покоится на чьихъ-н. 
щечкахъ (= постоянно пребываетъ у кого- 
н. *(•). — 2) пер., бодрствовать, неу¬ 
сыпно стараться, печься, тк. рго аідо. 

ехсіідо, ейді, ейзшп, ёге, I) выби¬ 
вать, высѣкать, зсіпііііат зііісі (изъ 
кремня •(*). — II) выбивая выковывать, 
ковать, 1) соб.: аега (■(•). — 2) пер., 
вооб. изготовлять, выдѣлывать, сегаз (і*). 

* ехеиіео, аге, утаптывать, зіп^иіі аЬ 
іпйто зоіо редез іѳгга ехсиІсаЪапІиг, 
въ каждую яму на одинъ футъ снизу 
иабрасывали землю и утаптывали ее. 

ехеигго, сйсиггі и спггі, спгзпт, ёге, 
A) откуда-н. выбѣгать, тк. куда-н. при¬ 
бѣгать, поспѣшно приходить, I) вооб.: 
а) соб. о лицахъ, аѣзоі. или ад аідт.— 
ѣ) пер.: сатриз, іп дио ехеиггеге ѵігіиз 
роззѳі, могли бы обнаружиться способ¬ 
ности. — 2) въ част.: дѣлать вылазку, 
тк. дѣлать нападеніе, набѣгъ, отпіЪиз 
рогііз: ех А&іса: іп йпез Кошапоз. — 
B) прегн., о мѣстности, выступать, вы¬ 
даваться, простираться, аЪ іпііто зіпи: 
іп аедиог (-[-). 

ехеигзіо, бпіз, Г. выбѣганіе, какъ воен. 
і. і.: а) вылазка изъ города. — ѣ) на- 
иаденіе, набѣгъ, особ, легковооружен¬ 
ныхъ. 

ехсогзбг, бгіз, т. лазутчикъ, шпіонъ, 
ехешгзйз, йз, т. выбѣганіе, а) вооб.: 

арит, вылетъ.—Ъ) въ част., какъ воен. 
г. і., нападеніе, набѣгъ, тк. вылазка, 
разъѣзды. 

ехсйзаЫНз, е, извинительный, про¬ 
стительный. 

ехейзаііо, бпіз, Г. извиненіе, оправда¬ 
ніе, I) чье или въ чемъ; съ деп. оЪ$. или 
этЪд.—П)чѣмъ-н.=оправданіе, отговорка. 
ехсазо, аті, аінш, аге, I) извинять, 

оправдывать, аідд: зѳ адид аідт или 
зе аіеі: зѳ ае аіда ге: зі ^идех ехсп- 
заіпг Агеорадііез еззѳ (оправдываетъ 
себя тѣмъ, что онъ членъ ареопага). — 
П) приводить въ свое оправданіе, из¬ 

виняться чѣмъ, тогЪшп. — съ диод. — 
аѣзоі. 

ехсіШо, сиззі, сиззит, ёге, I) вытря¬ 
хивать, отряхивать, стряхивать, выбра¬ 
сывать, сбрасывать, бросать, А) вооб.: 
1) соб.: аідд: риіѵѳгет дідіііз: апсогат 
ѳ паѵе. — 2) лер., насильно удалять, 
изгонять, оппз, выкинуть (*(*): теідіт де 
согдѳ (*(*). — В) въ част.: 1) у кого-н. 
вырывать, исторгать, отнимать, а^иаш 
огѳ Іирі (•(•): аідт зсерігіз, лишить кого 
2С« — пер., зіидіа де тапіЬиз: зопшиш 
(•(•). — 2) прогонять, а) стрѣлы = спу¬ 
скать съ лука, бросать, метать, ^Іапдеш.— 
b) кого-н. изъ колесницы, съ корабля 
выбрасывать, аідт: аідт сигга.—-всад¬ 
ника сбрасывать (о лошади), аідт; отс. 
паѵіз ехеизза тадізіго, потерявшій. — 
c) прогонять, изгонять, аідт раігія (*|*): 
ехеиіі сигзи, быть унесену, загнану (|).— 
Ъ) лишать, аідт аіда гѳ (|). — 3) вы¬ 
нуждать, зидогет, довести до пота; 
пер., гізит, вызвать (•(•).—4) разрушить, 
уничтожить, пер.,іоедиз, расторгнуть.— 
5) зотпо ехеиіі, вскочить со сна (== съ 
постели). — 6) вытряхивать, выбрасы¬ 
вать, ехеиззі тапіЬиз гадіі, выпалъ изъ 
рукъ.—7) распростирать, Іасегіит (•[•): 
гидепіез, развертывать (•)*). — П) сильно 
трясти, качать, махать, реппаз: ехеизза 
ЬгасЬіа ^асіо. — въ част., обыскивая вы¬ 
тряхивать, осматривать, и (прегн.) обы¬ 
скивать кого, аідт. — пер., разсматри¬ 
вать, производить осмотръ, изслѣдывать, 
разбирать, гет, ѵѳгЬит: риѳііаз (■[•). 

ехес..., см. ехзес... 
ехёдо, ёді, ёзига, ёге, I) съѣдать^ 

a) соб.: аідд (прот. іпіегегѳ).—Ь) пер., 
истреблять, уничтожать, де депіе РЬгу- 
дшп игЬет пѳіапдіз одііз (і"). — II) пер. 
о неодуш., а) физич., выѣдать, разъѣ¬ 
дать, разрушать, рііит (о ржавчинѣ *|*).— 
отс. ехбзиз, пустой, агЬог, дуплистое (*)*): 
апіга сатіпіз, изрытыя печами (|). — 
b) душевно, снѣдать, изнурять, аідт 
или апітит (о страхѣ, печали). 

ехетріаг, агіз, п. I) копія, списокъ^ 
отс. подобіе, образъ. — II) пер., обра¬ 
зецъ, примѣръ. 

ехетрішп, і, п. образчикъ, I) какъ 
нѣчто похожее, представляющее копію, 
1) образчикъ, проба, ігііісі.—2) списокъ, 
копія; зиЪ}.=содержаніе.—3) въ искус¬ 
ствѣ =копія, снимокъ. — отс. пер., а) по-’ 
добіе, образецъ. — Ъ) образъ, способъ, 
дпаезііопет ЪаЪѳгі еодет ехетріо. — 
И) какъ мѣрило = образецъ, примѣръ, А) 
вътехнич.отношеніи: а) въ живописи = 
оригиналъ; отс. апітаіѳ ѳхетріит (жн- 
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вой оригиналъ) — Ъ) Форма для письма, 
черновикъ, Иііегагшп ехетріит сот- 
ропеге.—В) въ умств. и нравств. отно¬ 
шеніяхъ : 1) образецъ, ехетріит іппосеп- 
Ііае: ехетріо еззѳ (служить). — 2) при¬ 
мѣръ, ехетріит зециі; прегн., дурной 
примѣръ^отс. ехетріо аіф, по чьему-н. 
примѣру. — 3) поучительный или предо¬ 
стерегательный примѣръ, урокъ, ргаезепз 
(теперешній). — отс. примѣрное наказа¬ 
ніе, наказаніе въ примѣръ другимъ, 
ехетріа іп аіцт іасеге или ейеге, при¬ 
мѣрно наказать кого: іп аіцт отпіа 
ехетріа сгисіаіизцие ейеге, подвергать 
кого для острастки всѣмъ возможнымъ 
наказаніямъ и мученіямъ. — III) какъ 
нѣчто разъясняющее, доказывающее, 
устанавливающее подобный случай (какъ 
силон, йосшпепіит), примѣръ; отс. 
ехетріі саиза или §гаііа и іп ехетріит, 
напримѣръ, для примѣра, примѣрно. 

ехёо, Іі (рѣдко Іѵі), Іішп, Іге, 1) іпіг. 
выходить, уходить, удаляться (прот. іп¬ 
іг оіге, іпігаге, тк. тапеге), А) соб., 
1) вооб., объ одуш., колесницѣ и т. п., 
аЬзоІ. или съ айѵ. (напр. Ъіпс, Ъис, 
сіат); съ ех, (Іе, аЬ с. аЪІ.; съ однимъ 
аЫ. Іосі (тк. (Іото); съ іп, ай с. асе.— 
2) въ част.: а) съ и безъ ех или йе 
паѵі или іп іеггаш, выходить на берегъ, 
высадиться, Озііае. — Ъ) выступать, 
отъѣзжать, съ ех, аЪ с. аЫ., съ однимъ 
аЫ., съ ехіга с. асе. (напр. ехіга ѵаі- 
іит); съ ай с. асе. (напр. ай ридпат •(*); 
съ іп с. асе. (напр. іп асіет). — с) о 
жидкости, вытекать, течь, аЬзоІ. или съ 
ех, аЪ с. аЫ., съ однимъ аЫ.; особ, о 
водѣ = выступать изъ береговъ, разли¬ 
ваться, тк.=изливаться, впадать, въ іп 
с. асе. — й) о растеніяхъ, выходить, 
выростать, съ йе, ех с. аЫ. — е) о жре¬ 
біи, (изъ урны) выпадать, ехііі зогз или 
потеп.—Г) о'произведеніяхъ искусства, 
выходить, образовываться, сиггепіе поіа 
сиг игсеиз ехіі2*(|).— &) (съ и безъ ех 
оге) выходить, о словахъ и т. п. — Ь) 
подниматься, возвышаться, о лицахъ, 
сиггіЬиз аигаз іп аеіЬегіаз (*)*). — о не¬ 
одуш., соііез ехіге ѵійепіиг (•}*): ехііѣ 
ай саеіит агЬоз (■(•).—В) пер.: 1)вооб.: 
йе или е ѵііа, умереть: е раігіеііз (изъ 
сословія патр.): ех роіезіаіе, лишиться 
разсудка. — 2) въ част.: а) выйти изъ 
чего, освободиться, аегеаііепо.—Ь) уйти, 
убѣжать, уіѵиз ехііѣ. — с) дѣлаться из¬ 
вѣстнымъ, распространяться, іата ехіѣ: 
ехііѣ іп іигЪат съ асе. с. іпГ. — й) о 
времени, проходить, ехеипіе аппо, въ 
исходѣ (концѣ) года.—е) объ обстоятель¬ 

ствахъ во времени, падать, іп Ьипс теп- 
зет (*(*). — II) 1г.: 1) переходить, пере¬ 
ступать, іітеп. — пер., тойшп (•(*). — 
2) уклоняться, избѣгать, іеіа осиііз (•{■): 
ѵіт ѵігіЬиз (•}*). 

ехёциіае, ехёциог, см. ехзец... 
ехегсёо, сйі, сііит, ёге, соб. удер¬ 

живать внѣ спокойнаго состоянія, т.-е. 
держать въ безпрестанномъ движеніи, 
занятіи — безпрестанно гонять, не да¬ 
вать отдыха, постоянно занимать, въ 
дурномъ смыслѣ, утомлять, изнурять, 
1) соб.: а) о постоянномъ движеніи вооб., 
гонять кругомъ, о водахъ, заставлять без¬ 
остановочно течь, въ разе. = безоста¬ 
новочно течь (•(*). — Ъ) о движеніи чле¬ 
новъ за работой, старательно двигать, 
старательно занимать, об. съ аіца ге 
(чѣмъ *)•). — с) объ утомительномъ заня¬ 
тіи рабовъ и животныхъ, постоянно 
занимать, не давать отдыха, аіцт: аідт 
аіда ге (•}*). — й) о старательной обра¬ 
боткѣ чего-н., раігіа агѵа Ъоѣиз зиіз, 
старательно обрабатывать (•(*): зоіит 
ргеззо зиѣ ѵотеге, старательно взры¬ 
вать, обрабатывать: іеггит, старательно 
выковывать (о циклопахъ •(•): апііциаз 
Іеіаз, продолжать старательно прясть 
(о паукѣ •(•). — И) пер.: А) вооб., о пред¬ 
метахъ и обстоятельствахъ всякаго рода, 
не давать покоя, доставлять хлопоты, 
причинять много мученій, объ аффек¬ 
тахъ = овладѣвать, аіцт или апітоз; 
въ разз., ехегеегі аіца ге и йе (по по¬ 
воду чего) аіца ге. — В) работою зани¬ 
мать, упражнять, развивать, совершен¬ 
ствовать, а) въ физич. отношеніи, ріѵеп- 
іиіет: согриз.—какъвоен. 1.1., упраж¬ 
нять въ тактикѣ, въ обращеніи съ ору¬ 
жіемъ, обучать, аіцт (напр. соріаз): аідт 
іп агтіз.—гей. зе ехегееге и тейіаі. ехег¬ 
еегі, упражняться, тк. съ іп с. аЫ. (напр. 
іп сштісиіо, іп ѵепапйо).— Ь) въ умств. 
отнош.: аіцт (тк. аіцш іп аіца ге): те- 
тогіат. — С) орудіе гс пускать въ ходъ, 
употреблять, заниматься чѣмъ, 1) вооб.: 
а) вещ. объект, и тѣлесн. дѣятельность 
или обстоятельства, аппа (тк. сопіга 
раігіат): раіаезігаз (•}*): сапіиз, пѣть 
(*)*).— йіет, поэт.== исполнять свою днев¬ 
ную работу (•}*). — Ъ) полит., умств. и 
нравств. дѣятельность и обстоятельства 
пускать въ ходъ, употреблять, тк. обна¬ 
руживать, проявлять, дать почувство¬ 
вать, ѵісіогіат, воспользоваться: расет 
аеіетат (жить вѣчно въ мирѣ) еі Ъуте- 
паеоз (праздновать *(*): §гатез іпітіеі- 
Ііаз сит аіцо, жить въ жестокой враждѣ: 
зиаш іпзаІіаЬіІет сгийеіііаіет іп аідо, 
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поступать съ кѣмъ съ ненасытной же¬ 
стокостью: іогіипа ехегсеі іп аЦо ѵіт 
зиат: аѵагіііат іп зосіоз.— 2) въ част.: 
а) поле г с обрабатывать, воздѣлывать, 
зішііозіиз таге ^иат іеггаз, усерднѣе 
заниматься морскимъ дѣломъ (рыбной 
ловлей, разбоемъ гс) ,чѣмъ земледѣліемъ.— 
рудники гс обрабатывать, добывать, те- 
іаДа аигі аЦие аг^епіі.—Ь) заниматься 
чѣмъ какъ промысломъ, промышлять, 
агіет, тейісіпат. — с) какъ госуд. и 
юридич. і. і.: а) что-н. производить, 
руководить чѣмъ, ^шіісішп, диаезііо- 
пет. — или завѣдывать чѣмъ, ѵесіі^а- 
Ііа. — р) законъ примѣнять, Іедет. 

ехегсііаііо, бпіз, і. 1) упражненіе, 
и вслѣдствіе его опытность, а) тѣлес.— 
ѣ) умств., тк. съ &еп. (напр. ^игіз сіѵі- 
Ііз). — II) пер., приведеніе въ дѣйствіе, 
исполненіе, зсеіегіз, совершеніе: ѵігіи- 
іит, приложеніе къ дѣлу правилъ добро¬ 
дѣтели. 

ехегсііаіпз, а, шп, РАф. соб. при¬ 
веденный въ сильное движеніе: а) очень 
занятый, тк. аідаге.— Ь) упражненіемъ 
пріобрѣтшій опытность = опытный, ис¬ 
кусный (въ тѣлесномъ, механическомъ и 
умственномъ отношеніяхъ), об. іп аіда 
ге или а<1 аІдД, способный къ чему. — 
И) сильно безпокойный, об. аіца ге. 

ехегсііо, аѵі, аіиш, аге, часто, много 
упражнять, занимать. 

1. ехегсііпз, а, шп, РАф. въ злоклю¬ 
ченіяхъ искусившійся, много (бѣдъ) ис¬ 
пытавшій. — пер., безпокойный, труд¬ 
ный. 

2. ехегсіійз, йз, т. обученное войско; 
особ, о пѣхотѣ (прот. е^иііаіи8).—поэт, 
пер., толпа, множество. 

ехёго, см. ехзёго. 
ехііаегей..., см. ехкегеД... 
ехЬаІаііо, бпіз, I. испарепіе. 
ехііаіо (ехаіо), аѵі, аіиш, аге, вы¬ 

дыхать, испарять; отс. сгариіат или 
ѵіпит, протрезвиться.— поэт., ѵііат или 
апітат, тк. одно ехЬ.=испустить духъ, 
умереть. 

ехЬаигІо, Ьапзі, Ьаизіит, іге, I) вы¬ 
черпывать, А) соб.: 1) въ узкомъ смы¬ 
слѣ (прот. іпйтйеге), зепііпат.— 2) въ 
широкомъ смыслѣ, вынимать, брать, Ьи- 
пшт, вскапывать (і*): іеггаш шапіЬиз 
за^иі^ие, взрыхлять руками землю и 
переносить ее въ плащахъ: ресипіат 
ех аегагіо, израсходовать: ргаейаш ех 
а^гіз, унести. — В) пер., отнимать, ли¬ 
шать, атогет: зіЬі ѵііат: рагіет ех 
ІаисііЬиз.—И) исчерпывать, опорожнять, 
А) соб.: росиіиш: аегагіит: игЬз аззі- 

(іиіз ехЬаизіа езі іипегіЬиз, постоянныя 
похороны обезлюдили городъ. — В) пер.: 
1) истощать = дѣлать бѣднымъ, разо¬ 
рять,. іасиііаіез раігіае: раігіа ехЬаизіа 
зитрііЬиз. — 2) истощать, ослаблять, 
ѵігез, асііопет.—3) приводить въ испол¬ 
неніе, исполнять, осиливать, тапйаіа: 
ѵіт аегіз аііепі, выплатить. — 4) пере¬ 
носить, преодолѣвать, ІаЬогез: бита еі 
азрега ЬеШ. 

ехЬёгёДо, аѵі, аіиш, аге, лишать на¬ 
слѣдства. 

ехЫЪёо, ЬіЬйі, ЫЫіит, ёге, выста¬ 
влять,!) вооб., выставлять,представлять, 
особ, какъ судеб, і. і., а) лицо или вещь 
въ судъ, а) лицо выставить, представить, 
іезіез, Ігаігез. — р) вещь предъявить, 
Ііѣгагіит іііий Іе&ит ѵезігагит. — Ь) изъ- 
подъ своей власти выдавать, отдавать, 
отпіа аісі іпіе^га: зегѵит.—И) прегн., 
1) доводить до слуха или свѣдѣнія, 
являть, обнаруживать, Ііпдиат раіетат, 
обнаружить дерзость отцовскаго языка 
(рѣчи *}■): йеа Раііайа ехЬіЬиіі, явилась 
въ образѣ Паллады ф.— съ двумя асе., 
зе аісі пийаз (о богиняхъ *[*).— 2) при¬ 
водить въ исполненіе, а) приводить въ 
исполненіе, осуществлять, на дѣлѣ 
являть, оказывать, а) аЪзіг.: Яйет. — 
Р) лицо: зе ехЬ. съ асе. ргаейіс., являть 
себя, аедиаіет зе отпіЬиз. — Ъ) доста¬ 
влять, причинять, аісі педоііит (хло¬ 
поты): аісі тоіезііат (доставлять не¬ 
пріятность, безпокоить кого): ѵіаз іиіаз, 
сдѣлать дороги безопасными ф.—3) какъ 
даръ гс, представлять, доставлять, устраи¬ 
вать, а) вооб.: іогоз ф: ІіЪегат соп- 
ііопет. — Ь) на арену живыя существа 
выводить, сепіит Іеопез. 

ехЬоггезсо, Иоггйі, ёге, 1) іпіг. вздра¬ 
гивать, содрогаться, ужасаться, аЪзоІ. 
или теіи (аЫ. саизае), іп аЦо (при 
видѣ кого). — II) іг. содрогаться, ужа¬ 
саться чего, а^й. 

ехЬогіог, аіпз зпш, агі, ободрять (тк. 
утѣшать), поощрять, подстрекать, аіерп : 
аЦт іп (къ) аЦй. 

ехі^о, ё#і, асіпш, ёге, I) изгонять, 
выгонять, 1) соб.: а) одуш., аідт: аЦт 
съ ех с. аЫ. — Ь) неодуш.: а) въ море 
изливать, адиаз ф. — р) вывозить 
(== продавать), а^гопіт Ігисіиз. — у) 
поэт., размахнуться чѣмъ, епзет ф.— 
2) пер., удалять, нарушать, оііит ф: 
зѳпесіат іеііз ф. — II) цѣликомъ вго¬ 
нять, вталкивать, епзет рег тейіит 

.Іиѵепет, пронзить юношу мечомъ ф: 
іеггит рег іііа ф.—III) что-н. выгонять 
наружу, 1) соб.: тесііат Ьогат ехе^е- 
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гаі біез, былъ уже полдень (•)*). — 2) пер.: 
выполнять, приводить къ концу, окан¬ 
чивать, а) вооб.: топшпепіит аеге ре- 
гзппіиз, воздвигнуть (*(•): (ііез ехасіиз 
«гаі (1*).—Ь) въ част., время провести, 
прожить, ехасіа аеіаіе или ехасіае 
аеіаііз, въ глубокой старости (напр. 
тогі).—IV) сгонять=требовать, 1) соб.: 
а) присяги :с, ^иззигапбшп: орегат 
(услуги).—Ь) подать взыскивать,ресипіаз 
аЬ а^о. — въ част.: а). госуд. і. і., 
о вендорахъ п эдилахъ, наблюдать, 
имѣть надзоръ за точнымъ исполненіемъ 
плана постройки, ѵіат, ориз: загіаіесіа.— 
Р) требовать доставки солдатъ, заложни¬ 
ковъ, едиіішп ребііипщие сегіиш пшпе- 
гшп а сіѵііаііЬиз: оЬзісіез аЬ аЦо. — 
2) пер., а) требовать, настаивать на 
чемъ, а1я<і (напр. ѵегііаіет, рготіззит) 
аЬ аЦо.—особ, наказанія,, удовлетворе¬ 
нія, искупленія 2с требовать, роепат 
(роепаз) аЪ или бе аЦо, наказывать: 
ріасиіа: аіф иіііопет аЬ аЦо. — Ь) 
опрашивать о чемъ, іасіа аіф (*}*). — 
V) по извѣстной мѣрісѣ точно отмѣривать, 
измѣривать, 1) соб.: соішппаз асі рег- 
репбісиіит.— 2) пер.: а) вооб.: по чему-л., 
соображаясь съ чѣмъ-л. измѣрять, оцѣ¬ 
нивать, асі ѵегііаіет .щз. — Ь) въ част.: 
что-н. взвѣшивать, обдумывать, обсу¬ 
ждать, іетриз зесшп ориздие (і*): Ьаес 
охі^епіез (зс. іпіег зе): аЦб сшп аф, 
совѣщаться: поп заііз ехасіит езі (не 
вполнѣ извѣстно) съ допол. предл. 

ехі&йё, а(іѵ. скудно, мало, недоста¬ 
точно, съ трудомъ, едва. 

ехі&йііаз, аііз, і. жалость, незначи¬ 
тельность (прот. та^пііибо), краткость 
времени (прот. Іоп^ііибо), іетрогіз іиіѣ 
іапіа ехі^иііаз, времени было такъ мало. 

ехІ&йиз, а, иш, скудный, незначи¬ 
тельный, недостаточный, 1) по величинѣ: 
1) по занимаемому пространству: а) по 
юбъѳму, небольшой, малый (прот. атріиз, 
іттепзиз), сазіга: саза (•)*): рагз іеггае. — 
пеиіг. §иЪзі., ехідиит і, п. незначитель¬ 
ность, незначительная часть, сашрі, 
зраііі. — Ь) по длинѣ, малый, короткій 
(дрот. Іоп^из), шпЬга (|): согрогіз ехі- 
#иі, низкаго роста (•)*): Саіѵиз (•)*). — 
2) по численности: незначительный, 
небольшой, малый, а) по числу (прот. 
тадпиз, (ргапбіз), соріае. — Ъ) по коли¬ 
честву (прот. шадшіз, пшііиз), риіѵіз 
(•)*), сепзиз (1*).— пеиіг. зиЬзі., ехі^иит, 
і, п. малость, небольшое количество, 
асріае (•[■). — 3) по времени малый, ко¬ 
роткій (прот. Іоп^из), іетриз, (ііез (срокъ), 
ѵііа. — пеиіг. зиЬзі., ехі§иит іетрогіз, 

короткое время. — II) по свойству: 1) по 
качеству, а) худощавый, согриз. — Ь) 
скудный, бѣдный, іо§а (•)*), Іаиз.— 2) по 
силѣ, незначительный, слабый (прот. 
ша^шіз), ѵігез (*(*), ѵох: еіе^і (•)*), зоіаііа 
Іисіиз (•)*). 

ехіііз, е, крошечный, I) по величинѣ: 
1) по длинѣ, малый, короткій Ж. — 
2) по числу, некомплектный, слабый, ни¬ 
чтожный, Іефпез.— II) по качеству, а) 
худощавый, тощій, худой (прот. ріепиз, 
ріпдиіз), тетЪга (•[■), сог. — о лицахъ, 
ехіііз сгигіЬиз (і*). — пер., о рѣчи, объ 
ораторѣ я сухой (прот. Іщиібиз), ога- 
ііо.— Ь) скудный,бѣдный ограниченный, 
сіошиз (прот. сіошиз ріепа |): гез (сред¬ 
ства). 

ехШшн, см. ехзіііиш. 
ехіш, см. ехіпбе. 
ехішіё, асіѵ. исключительно = отмѣн¬ 

но, отлично. 
ехішіиз, а, иш, I) составляющій ис¬ 

ключеніе, іи (іИі) ипиз ехішіиз ез. — 
II) исключительный — изъ ряда вонъ вы¬ 
ходящій, отмѣнный, отличный, прево¬ 
сходный. 

ехіто, ёті, етріит. ёге, вынимать, 
I) соб.: ішат зріпат бе рІигіЬиз (*}*): 
сіѵез бе пегуо, освободить изъ-подъ 
ареста: а^б саесо асегѵо, выдѣлить изъ 
2С. — П) пер., выключать, исключать, 
1) вооб.: а) неодуш.: а) аЦб съ ех с. 
аЫ., напр. шшт біет ех тепзе. — или 
аЦб съ однимъ аЫ. = освобождать отъ 
чего-н., игЬет оЬзібіопе: гет тігасиіо, 
объяснить чудесное явленіе. — р) аідб 
съ баі.. отъ кого или отъ чего отнять, 
шогаш сегіашіпіз Ьозіі.—у) одно аЦб= 
что-н. отнимать, устранять, удалять, 
геііфпет. — въ част., отнимать, упо¬ 
треблять на что-н., саіишпіа бісепбі 
іешриз. — Ъ) лицо выключать, вычер¬ 
кивать, аЦб бе ргозсгіріогит питего: 
аЦт тетогі аеѵо, лишить кого извѣст¬ 
ности въ потомствѣ (і*). — 2) отъ дур¬ 
ного положенія избавлять, освобождать, 
а) неодуш.: «) аЦб съ бе с. аЫ., а^гшп 
бе ѵесіі^аІіЬиз. — р) аЦб аісі, что-н. 
отнимать у кого, избавлять кого отъ 
чего, аісі сигаз (|): зоИісіііз апішіз 
опиз (і*). — Ь) лицо: «) аЦш съ ех с. 
аЫ. и съ однимъ аЫ., освобождать отъ 
чего, аЦш ех зегѵііиіе и одно зегѵііиіѳ 
или зегѵіііо: аЦш оЬзібіопе. — р) аЦш 
аісі геі, отнимать, похищать кого у 
чего, избавлять отъ чего, аЦш похае.— 
у) аЦт іп аЦб, ставить кого въ из¬ 
вѣстное положеніе, іп ІіЬегіаіеш, осво¬ 
бодить. 
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ехіп, см. ехішіе. 
ехіпапіо, Іѵі, Іішп, Іге, выпораж¬ 

нивать, опоражнивать, корабль выгру¬ 
жать, домъ, область, народъ опустошать, 
боевую линію ослаблять; съ аЫ. = ли¬ 
шать чего. 

ехіпбё, короче ехіп (тк. ехіт), абѵ. 
затѣмъ, потомъ, послѣ того (о мѣстѣ и 
времени). 
ехізіітаііо, бпіз, ?. сужденіе, мнѣніе; 

отс. а) мнѣніе о комъ=доброе имя, ре¬ 
путація. — Ъ) кредитъ въ денежныхъ 
дѣлахъ. 

ехізіішаібг, огіэ, т. цѣнитель, судья, 
критикъ. 

ехізііто (ехізійто), аѵі, аінт, аге, 
по внутреннему достоинству оцѣнивать, 
1) соб., что или кого такъ или иначе 
цѣнить, считать за гс, «) съ &еп ргеііі, 
аідб та^пі, тіпогіз, поп тіпогіз: заііиз 
ехізіітапз или ша§пит ехізіітапз диае- 
зіит съ іп?. — /а) съ асе. ргаебіе., 
аідт аѵагит: аЦб ѵегиш. — у) съ іп 
с. аЫ.: іп Ьозііит питего ехізіітагі.— 
6) съ общимъ опредѣленіемъ цѣнности, 
иіситпдие (Ъаес) апітабѵегза аиі ехіз- 
іітаіа египі.—П) пер.: 1) послѣ оцѣнки 
доказательствъ за и противъ чего-и. 
полагать, «) об. съ асе. с. іп?.: поп 
отіііепбит (еззе) зіѣі сопзііішп. — въ 
разз. съ пот. с. іп?., (іізсірііпа іп Вгі- 
іаппіагерегіаеззе ехізіітаіиг, полагаютъ, 
что гс.— 0) съ общ. асе. ргопот: циоб 
еео'пиііо то4о ехізііто. — у) аѣзоі.: 
ііа іпіеИі&ітиз ѵиІ§о ехізіітагі.—2) су¬ 
дить о чемъ, высказывать сужденіе, 
рѣшать, аЦб, сіе аЦо: Ъепе или таіе 
бе аЦо, отзываться о гс: ех (по) еѵепіи бе 
(о) сопзіііо аіф.—съ допол. (вопр.)предл. 
ехШаЬШз и ехіііаііз, е, гибельный, 

пагубный. 
ехШбзпз, а, иго, гибельный, пагуб¬ 

ный, тк. съ баі. (для гс). 
ехШшп, Іі, п. соб. печальный исходъ= 

погибель, гибель, паденіе, разрушеніе; 
отс. ѵііае, кончина. — теіоп., Рагіз 
ехіііит Тпуае, пагуба (І): абѵегзитп 
а^т отпіЪиз ехііііз заеѵіге, всѣми 
способами уничтоженія. 

ехіійэ, пз, ш. I) выходъ (тк. въ ріиг.); 
теі., выходъ, какъ мѣсто. — II) пер., 
1) исходъ, конецъ (прот. ргіпсіріит; тк. 
въ ріиг.). — въ част., а) развязка 
пьесы. — Ь) прегн., конецъ жизни (тк. 
въ ріиг.). — 2) результатъ, сопзіііогшп, 
успѣхъ предпріятій. 

ехіех, Іё&із, не подчиненный закону, 
ехобіиш, 1і, п. заключительная пьеса 

въ шутл. тонѣ, особ, въ ателданахъ. 

ехбіезсо, Іёѵі, Іёішп, ёге, I) выро- 
стать; только въ рагі. ехоіеіиз, а, ит, 
выросшій, взрослый, особ, продажный,, 
распутный (о молодыхъ женщинахъ и 
мужчинахъ). — П) переставать рости, 
пер., терять силу, выходить изъ упо¬ 
требленія, изъ моды, приходить въ за¬ 
бвеніе.—рагі. ехоіеіиз, а,ит, вышедшій 
изъ употребленія, устарѣлый, забытый. 

ехбпёго, аѵі, аіит, аге, снимать тя¬ 
жесть, выгружать, разгружать,І) соб.: 
1) вооб.: соіоз, прясть (і*).—2) въ част.* 
избавляться отъ кого, удалять, тиііііи- 
біпет. — II) пер.: снимать съ кого-н. 
бремя, облегчать, избавлять отъ чего, 
ріеѣет: йбет зиат ИЪегаге аЦие ех., 
освободить свою совѣсть отъ гнетущаго 
бремени. — съ аЫ., сіѵііаіет теіи. 

ехорШпз, а, ит, РАбі. желанный, 
пріятный. 

ехоріо, аѵі, аінт, аге, себѣ или ко- 
му-н. весьма желать чего-н., аіцб: аіеі 
аідб. 

ехбгаЫНз, е, умолимый. 
ехогбіог, огзнз зпт, ігі, дѣлать ост- 

ву=начинать, аідб, аЪ аЦа ге; или съ 
іп?. — рагі. зиЪзі., ехогза, бгит, п. а) 
начинаніе. — 0) вступленіе. 

ехогбішп, Іі, п. начало, особ, всту¬ 
пленіе въ рѣчи (тк. въ ріиг.). 

ехбгіог, огіпз зшп, ігі, появляться, 
I) выходя откуда-н. являться, появляться, 
1) соб., о лицахъ, изъ засады, аЪзоІ., 
аѣ іег§о. — о солнцѣ, лунѣ, звѣздахъ, 
всходить (прот. сабеге, оссібеге). — 2) 
пер.: о лицахъ и аѣзіг. (ЗиЛа ехогііиг: 
ехогіиз езі гех Ьубіае, сталъ царемъ 
Л.—II) появляться, подниматься, начи¬ 
наться, 1) соб.: а тагі, подняться (о 
вѣтрѣ •]*): сит захеа дгапбіпе (о бурѣ). — 
2) пер.: а) возникать, іѣі ехогііиг біз- 
согбіа іпіег сіѵез (і*): ехогііиг ?ата аіф 
геіилибе аф ге или съ асе. с. іп?. —Ъ) 
отъ кого или изъ чего происходить* 
проистекать, ех аф ге. 

ехогпо, аѵі, аінт, аге, снабжать 
всѣмъ пуэшымъ, I) вооб., снаряжать, 
устраивать, приводить въ порядокъ, 
асіет, ставить войско въ боевомъ по¬ 
рядкѣ : сопѵіѵіит: аідт агтіз, сна¬ 
бжать; аѣзоі. = дѣлать приготовленія, 
принимать мѣры.—II) прегн., украшать* 
убирать, а) соб.: аіфп: ігіеііпіит. — 
Ъ) пер.: огаііопет: ѵііат іигрет. 

ехбго, аѵі, аіит, аге, упрашивать* 
а) упрашивать, просьбами склонять, уго¬ 
варивать кого, аЦт: аЦт, иі или пе.— 
разз. ехогагі, снизойти на чью просьбу, 
дать уговорить себя, аѣзоі. или аіда ге; 
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или съ иі с. соп^. — Ъ) умилостивлять, 
сагтіпа ехогапі сіеоз (і*).—с) выпраши¬ 
вать, вымаливать, ісі: расеш йешп (і*). 

* ехогзйз, йз, ш. начало. 
ехогійз, йз, го. восхождепіе, восходъ, 

особ, небесныхъ свѣтилъ (прот. оссазиз). 
* ехозіга, ае, I. деревянная машина 

на сценѣ, которая, поворачиваясь на 
каткахъ, представляла зрителямъ вну¬ 
треннюю часть дома. 

ехбзаз, а, шп, ненавидящій, а^й, 
аічш (і-). 

ехраііезсо, раіійі, ёге, блѣднѣть, отъ 
страха 2с; съ асе., поблѣднѣть отъ че- 
го-н. = испугаться (-)*). 

ехраѵезсо, раѵі, ёге, вскочить въ ис¬ 
пугѣ, испугаться, ужаснуться, ай аідеі.— 
съ асе., епзега (|). 

ехресіо, ехресШІо, см. ехзресіо еіс. 
ехрёвіо, іті и іі, Ниш, Іге, выпуты¬ 

вать, I) выпутывать, распутывать, раз¬ 
вязывать, 1) соб., въ карт.: посіит: зе 
ехіадиеіз: сариі Іадиеіз тогііз, вынуть 
голову изъ 2С (•)•).—2) пер., выпутывать= 
избавлять, освобождать, а) вооб.: зеЪіпс, 
зе аЪ аіда ге: аідт (попавшаго въ про¬ 
скрипціонные списки).—поэт., аЦт рег 
асиіа Ъеііі, благополучно провести среди 
опасностей войны (•{•). — неодуш., сііз- 
сит: іасиіит ігапз йпего, бросать, ме¬ 
тать (1). — Ъ) въ част.: а) приводить 
въ порядокъ, устраивать, пе&оііа: гет 
ігитепіагіат, облегчить доставку про¬ 
віанта: заіиіет, спасти жизнь: ргоре 
Іат ехрейііа Саезагіз ѵісіогіа, почти 
уже рѣшенная.—р) излагать, разсказы¬ 
вать, аідй (*(•). — II) прегн.: А) выпи- 
мать, доставать, 1) соб.: Сегегет са- 
пізігіз (|).—2) пер.: приготовлять, особ, 
какъ воен. і. і., паѵез или сіаззет, 
снаряжать къ отплытію или снаряжать 
къ бою: геті^ет тШіепщие, пригото¬ 
вить къ бою: зе ай орри^паііопет игЪіз, 
приготовиться къ 2С: зе ай ри^пат или 
зе, быть готовымъ къ бою: агта, дер¬ 
жать наготовѣ. — или пріискивать, на¬ 
ходить, аіеі ѵісагіит: Пег Ги^ае: диз 
аихіііі зиі, пользоваться своимъ правомъ 
помощи. — В) аЪзоІ., гез ехрейіі или 
ітрегз. ехрейіі;, полезно, выгодно, поп 
ійет ірзіз ехрейігѳ еі тиііііийіпі: зі 
На ехрейіі. 

ехрёйШо, бпіз, Г. I) изложеніе. — II) 
частный походъ противъ врага, военная 
ѳкспедиція, іп ехрейіііопет тіііегѳ, въ 
погоню: посіигпа, ночной набѣгъ. 

ехрёйіінз, а, нт, РАф. 1) не встрѣ¬ 
чающій препятствій, а) не обременен¬ 
ный ношею, безъ поклажи, налегкѣ, 

легкій: зиЪзі, ехрейііиз, безъ поклажи, 
т.-е. обыкновенный пѣшеходъ; тк. ріиг., 
не обремененные ношею.—Ъ) безпрепят¬ 
ственный, не представляющій за¬ 
трудненій, удобный, о мѣстѣ (ііег, удо- 
бопроходимая). — с) не встрѣчающій 
затрудненій, легкій, скорый, ііег. — й) 
не затрудненный занятіями, свободный, 
о лицахъ (егаі ехрейіііог, былъ менѣе 
занятъ=имѣлъ болѣе возможности слѣ¬ 
дить за ходомъ сраженія).—е) готовый, 
проворный, тк. ай аіцй ; о солдатахъ = 
готовый къ бою; о корабляхъ == сна¬ 
ряженный, готовый къ отплытію, гото¬ 
вый къ бою; отс. соріаз іп схрейііо 
ЪаЪеге ай еіс., имѣть въ готовности 
для 2С. — П) приведенный въ порядокъ, 
а) ресипіа, свободныя, наличныя деньги: 
потеп, долгъ надежный (который легко 
взыскать).—Ъ) готовый, рѣшенный, ѵіс- 
іогіа: зепаіиз сопзиіішп ехрейіішп езі. 

ехреііо, рйіі, рпізпт, ёге, выгонять, 
I) мирно, животныхъ, рогіа ресиз; от- 
куда-н. прогонять, топіе зиѵепсоз (*(-).— 
II) насильно, 1) выгонять, изгонять,, 
аіцй: аіцй съ аЫ. (изъ): зе іп адгаз, 
явиться на свѣтъ (*]•). — особ, о морѣ, 
выбрасывать на берегъ, аіцй, а^ш: 
ипйіз ехреііі (*)•). — пер., паіигат іигса 
(*)*). — 2) изгонять = гнать прочь, про¬ 
гонять, а) соб.: а) неодуш., за^іііат 
агси, пускать (*)*): аЪ Іііогѳ паѵез іп 
аііиго. — р) лицъ, аЦт тапіЪиз: аіят 
е сазігіз.—особ, изъ дома, страны, имѣ¬ 
нія выгонять, прогонять. — отс. тк. 
изгонять, отправлять въ изгнаніе, отряды 
прогонять откуда-и., царей изгонять, 
лишать престола, съ женою разводиться, 
аЦт: а^т съ ех с. аЫ. (напр. ех ра- 
ігіа, ех зиіз Ъопіз, е таігітопіо): аЦт 
съ аЫ. (напр. раігіа, Ъопіз, роіезіаіе): 
аідт съ іп с. асе. (напр. іп ргоѵіпсіат^ 
заставить отступить). — рагі. зиЪзі., 
ехриізі, изгнанники.—Ъ) пер., удалять, 
устранять, ЪеІІеЪого тогЪит (•[■): зот- 
пит или диіеіет: тегаогіат аіф геі, 
заставить забыть что-н. 

ехрепйо, репйі, репзит, ёге, I) взвѣ¬ 
шивать, вѣшать, а) соб.: питтоз (прот. 
пшпегаге).—Ъ) пер., взвѣшивать, обсу¬ 
ждать, оцѣнивать, аг^шпепіа (прот. пи- 
тегаге): іезіет (достовѣрность показа¬ 
ній свидѣтеля).—II) прегн., отвѣшивать, 
отс. выплачивать, платить, выдавать 
(такъ какъ яечеканенныя деньги при 
уплатѣ выдавались по вѣсу), а) соб.: 
аигі ропйо сепішп: саиіоз потіпіЪиз 
гесііз питтоз, давать деньги подъ на¬ 
дежное обезпеченіе (*)•). — особ., Іегге 
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.аісі ехрепзшп, записать въ главную 
книгу выдачу денегъ, произведенную 
кому или за кого (аісі) или на что (напр. 
типегіѣиз), записать за кѣмъ, поставить 
къ счетъ кому или уплатить за кого, 
іегге ехрепзшп аісі ізіа Н8 сепіит: аісі 
ресипіаз, аісі зіпе іепоге ресипіаз. — 
Ь) пер., расплачиваться за что, роепаз 
{тк. аісі: аіф геі, за что і*), дать удо¬ 
влетвореніе, быть наказану: зсеіиз, пре¬ 
терпѣть наказаніе за преступленіе. 

ехрег&ёіасіо, Гёоі, іасіит, ёге, раз¬ 
будить; пер., зе, прійти въ сознаніе. 

ехрег&ізсог, реггесіиз зшп, рег&ізсі, 
просыпаться, пробуждаться; пер., про¬ 
снуться = воспрянуть духомъ, обо¬ 
дриться. 

ехрёгіепз, епііз, РАф*. предпріимчи¬ 
вый, дѣятельный. 

ехрёгіепііа, ае, Г. I) опьлтъ, а) опытъ, 
агіет е. іесіі.— Ь) попытка, раігітопіі 
атрІШсапбі. — II) пер., пріобрѣтенный 
ОПЫТЪ, ТК. ОПЫТНОСТЬ, Сл § 

ехрёгішепіиш, і, п. I) про опытъ; 
въ част., доказательство.—II) пріобрѣ¬ 
тенный опытъ, опытност съ §еп. 

ехрёгіог, регіиэ вит, ігі, произво¬ 
дить опытъ, I) = пробовать, испыты¬ 
вать, А) вооб., испытывать кого или 
что, 1) вооб., съ асе. (напр. уіт ѵе- 
пепі іп зегѵо: аіф атогет); или съ 
допол. предл. — 2) враярд., испытывать 
кого, мѣряться съ кѣмъ, а) въ сраженіи, 
борьбѣ, аЪзоІ. или а^т (напр. Кота- 
поз), или съ іпіег зѳ съ допол. предл. 
(у). — /3) въ суд. дѣлѣ, тягаться, сип 
аі^о: аиі іпіга рагіеіез аиі зитто [иге: 
бе іапііз ііуигііз. — В) пробовать что-ь. 
(т.-е. искать успѣха въ чемъ) = дѣлать 
опытъ надъ чѣмъ, отваживаться на чтз 
пускаться наудачу, рисковать, а) вооб , 
съ асе. (напр. отпіа, иіііта, геі ѳѵеп- 
іит, дожидаться: Ііѣегіаіет, восполь¬ 
зоваться); съ иі с. соіу.—Ъ) какъ суд. 
і. і., а) ехр. [из, доказывать на судѣ 
свое право; ср. ехр. Іе^іѣиз, поступать 
по законамъ. — /2) ехр. [ибісіит рориіі 
Котапі, предоставлять, рѣшенію р. на¬ 
рода.—II) по опишу узнавать кого, что, 
находить, увидать гс, а) вооб., съ асе.: 
а^б, аЦб іп а^о: аЦш іп агтіз (і*).— 
съ двумя асе., іеггат соіепбо раііепіет 
ѵотегіз (*)■): аідт Гогіет іпітіеит. — 
съ іпі; съ допол. предл.; аЬзоІ. (напр. 
бе те ехрегіог, по себѣ сужу: ехрегі- 
епбо соріозсеге аідб). — ѣ) что-н. не¬ 
пріятное испытывать, переносить, аііе- 
гат іогіипат. 

ехрегз, регііз, I) непричастный, не 

принимающій участія (прот. рагіісерз), 
съ деп.—II) пор., неимѣющій, лишен¬ 
ный, пли=безъ, съ §еп. и (рѣдко) аЫ.: 
егибіііопіз, необразованный: Ііііегагит, 
не свѣдущій въ наукахъ, невѣжда. 

ехрегідіз, а, ит, РАф. I) асі. съ дѳп.=э 
знающій по опыту, опытный.—П) разз.= 
испытанный, извѣданный. 

ехрёіепбиз, а, ит, РА(^. желатель¬ 
ный. 

ехрёіо, іѵі, Іінш, ёге, I) іг. стаг 
•даться достичь чего-н., а) настоятельно 
требовать, настоятельно домогаться (прот. 
бепе^аге), а^б (напр. ѵііат аіф, чьей 
л. смерти; особ, роепаз, роепаз аіф 
геі): аЦб аѣ аЦо (особ, роепаз, нака¬ 
занія). — ѣ) домогаться, стремиться къ 
чему, желать, искать, аЦб, а^б аЪ 
а^о или съ ипбе (=отъ кого^^ідт.— 
съ двумя асе. (напр. аідт аб іб Ъеіішп 
ітрегаіогет [въ полководцы]: аЦт рге- 
ііит ри^пае *(*). — съ іпі. — съ асе. с. 
іпГ.—И) іпіг., ехр. іп аЦт, постигать, 
падать на кого. 

ехрШІо, бпіз, I. очищеніе, а) очисти¬ 
тельная жертва, ѳх. беѣеіиг.— ѣ) иску¬ 
пленіе, зееіегит. 

ехріШіо, бпіз, I. разграбленіе, расхи¬ 
щеніе (тк. въ ріиг.). 

ехрііо, аѵі, аіит, аге, разграблять, 
расхищать (соб. и пер..); поэт., &епіз 
осиіоз, выцарапывать (|). 

ехріо, аѵі, аіит, аге, 1) дѣлами благо¬ 
честія умилостивлять, смягчать, а) гнѣвъ 
божій, бога гс умилостивлять, ігаз саеіез- 
іез: роепіз тапез тогіиогит.—ѣ) знаме¬ 
ніе божескаго гнѣва, именно его дурныя 
послѣдствія жертвами стараться отвра¬ 
тить, дѣлать безвреднымъ, ргобіфт, 
ѵосет посіигпат. — II) искупленіемъ 
очищать, а) что-н. запятнанное порокомъ 
или преступленіемъ очищать, очищать 
отъ грѣховъ, аідб, аЦб аЪ а^а ге: 
аЦт аЦа гѳ (чѣмъ). — ѣ) позорящее 
преступленіе искупать, заглаживать, а) 
соб., аіф зсеіиз: зееіегаіп а^техріаге, 
покарать кого за г с. — /?) пер., вооб. 
заглаживать, исправлять, іпсоттобиш 
ѵігіиіе: боіогет, утолять свою злобу. 

ехрізсог, аіиэ зит, агі, вылавливать 
рыбу, только пер. = выспрашивать, вы¬ 
вѣдывать, піЫІ, ни о чемъ больше но 
спрашивать. 

ехрІапШо, бпіз, I. объясненіе, аедиі- 
іаііз; отс. толкованіе. 

ехріапо, аѵі, аіит, аге, I) объяснять, 
толковать. — II) ясно излагать, 

ехріепбезсо, см. ехзріепбезсо. 
ехріёо, ріёѵі, рісіиш, ёге, напол- 
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нять, I) соб.: саѵегпаз: (оззага а^еге: 
Ъоѵет йгопбіЪиз, накормить досыта (*}*).— 
отс. совершенно занимать, Іосиш. — 
II) пер.: а) наполнять, а) число составлять, 
простираться дл г с, аагшп, диоб зшп- 
шаш іаіепіі АМ:оі ехріегеі.—какъ воен. 
і. і., объ отрядахъ, ігіиш шіііит пи- 
тегит.—/9) достигать извѣстной мѣры, 
^изіаш шигі аііііибіпет.—Ь) выполнять, 
исполнять, оГйсіит, типиз. — с) насы¬ 
щать, удовлетворять, утолять, зіііт, 
обіит: зеѵегііаіет зиат аііепа іпѵібіа.— 
поэт, съ §еп., апітит иіігісіз Йаттае, 
утолить пламенную жажду мщенія. — б) 
дѣлать полнымъ, «) (какъ воен. і. і.), 
комплектовать, ставить въ надлежащемъ 
количествѣ, ехегсііит. — Р) пополнять, 
дополнять, бетіпиіит раігит питегит: 
сепіигіаз или ігіЪиз, получить надлежа¬ 
щее число голосовъ.— какъ воен. I. і., 
Іе^іопез: диоб берегіегаі. — е) дѣлать 
полнымъ (совершеннымъ), батпаііопет, 
пополнять число осуждающихъ голо¬ 
совъ. — 0 (поэт.) исполнять, диіпдие 
огЬез сигзи, пробѣжать. — §) время 
оканчивать, ѳхріеііз ^аш аб рагіепбит 
тепзіЬиз (*)*). 

ехріёіиз, а, пт, РАсЦ. I) полный, со¬ 
вершенный. 

ехріісаііо, опіз, Г. I) развертываніе, 
гибепііз. — II) пер., а) подробное изло¬ 
женіе, прегн.= даръ яснаго изложенія.— 
Ъ) объясненіе. 

ехріісаіпз, а, ит, РА су. I) приведен¬ 
ный въ порядокъ, благоустроенный.— 
II) ясный, опредѣленный. 

* ехрМсШбг, из, РАф. представляю¬ 
щій менѣе затрудненій (при приведеніи 
въ исполненіе), сопзііішп. 

ехрііео, аѵі, аіига, аге, н йі, Ііига, 
аге, развертывать, распутывать, раскры¬ 
вать, I) соб.: А) въ узкомъ смыслѣ: ѵе- 
зіет: ігопіет, сгладить морщины на 
лбу (= развеселить *(*).—В) въ широкомъ 
смыслѣ, въ пространствѣ, развертывать, 
расширять, а) мѣсто, іогит шэдие аб 
аігіит ІЛЪегіаііз.—Ь) лицъ, какъ воен. 
1. і. = развертывать, вытягивать въ 
строй, ставить въ линію, огбіпез, зѳ 
іигтаііт.—II) пер.: 1) вооб., распуты¬ 
вать, раскрывать, сарііопез, выпутаться 
изъ 2с. — 2) въ част.: а) = приводить 
въ порядокъ, устраивать, геш Ігитеп- 
іагіат, облегчать подвозъ провіанта.— 
Ъ) лицо изъ затруднительнаго положенія 
выпутывать, избавлять, спасать, гѳт 
риЫісат.—с) приводить въ исполненіе, 
исполнять, совершать, осуществлять, а) 
вооб.: іи§ат, бѣжать: сопзііішп, шап- 

баіа, ргаесеріа.— р) съ долгомъ покон¬ 
чить = произвести уплату, уплатить, 
поЪіз потеп Шиб. — б) устно или пись¬ 
менно развивать, объяснять, подробно 
излагать, саизаз гегиш: гез (прот. зит- 
таз гез аШп^еге).—отс. высказываться 
о чемъ = доставлять свѣдѣніе, увѣдо¬ 
млять, Ьос ідііиг ехрііса. — е) помощью 
размышленія или разслѣдованія выяснять 
для себя, разбирать, ііііиз Ѵеггиііоз: 
иі ехріісагет диіб еззеі оріітшп іасіи. 

ехріобо, рібзі, рібзит, ёге, выгонять 
съ шумомъ, освистывать; пер., отвер¬ 
гать, зепіепііаш. 

ехрібгйібг, огіз, ш. изслѣдователь, 
ріиг. ехріогаіогез, развѣдчики, летучіе 
отряды (войска, об. всадники, объѣзжа¬ 
вшіе мѣстность ради рекогносцировки). 

ехрібгаіпз, а, ига, РАсу. несомнѣн¬ 
ный, вѣрный; отс. беиз ЬаЪеі ехріога- 
іит іочі еіс., навѣрное знаетъ: рго 
ехріогаи ЬаЪеге, считать вѣрнымъ, рѣ¬ 
шеннымъ, быть увѣреннымъ въ чемъ, 
тк. в,, ать навѣрное, ошпіа ехріогаіа 
ЬаЬеге, імѣть всѣ нужныя свѣдѣнія. 

ехрібго, аѵі, аіига, аге, высматривать, 
I) вооб., высматривать, осматривать, 
А) вооб.: Аігісат: Іосшп сазігіз ібо- 
пеиш. — В) въ част.: а) черезъ или въ 
качествѣ развѣдчика=вывѣдывать, раз¬ 
вѣдывать, дѣлать рекогносцировку, Ьо- 
зііит ііег или сопзіііит. — съ дополн. 
(и вопрос.) предл. — въ аЫ. аЬзоІ., 
ехріогаіо и апіе ехріогаіо или ехріогаіо 
апіе, послѣ того какъ были произведены 
развѣдки, послѣ рекогносцировки (прот. 
іпехріогаіо). — Ъ) пер.: а) вооб. что-н. 
изслѣдывать, разузнавать, гетіоіаш.— 
съ вопрос, предл. — съ предл. цѣли съ. 
пе с. соіц. (•}•).—съ бе с. аЫ.—въ аЫ. 
аЪзоІ., ехріогаіо съ асе. с. іпГ.— особ, 
мысли, настроеніе вывѣдывать, испыты¬ 
вать, узнавать, ге^із апітшп: бе ѵоіип- 
іаіе а1с]'з. — р) подсматривать, поджи¬ 
дать удобнаго случая, іидат ботіпі, вы¬ 
жидать удобнаго случая для бѣгства г. г 
іпзібіаз сігсшп оѵіііа, подкрадываться 
къ овечьему загону (•(•). — II) прегн., 
доброту, годность, прочность чего-н. 
испытывать, рогіаз (*(*). 

ехропо, рёзйі, рбзііит, ёге, выкла¬ 
дывать, выставлять, 1) соб.: А) вооб.: 
зсаіаз, выставлять, приставлять (*(•); отс. 
ехрозііпз, о мѣстности, открыто лежа¬ 
щій, ехрозііае ргоре іп ірзіз ІііогіЬиз 
игЬез: гирез ехрозіа (=ехрозііа) ропіо 
(*(•).—В) въ част.: 1) какъ морской і. і., 
выгружать, высаживать, а) неодуш.г 
ігишепіит: іедиіаз бе паѵіЪиз: оз ОгрЬеі 
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регеегіпіз агепіз (•}*). — Ъ) лицъ (особ, 
войска), аідт (соріаз гс): аЦш ех паѵе 

>а^т съ іп с. асе. (напр. іп Іііиз или 
іп іеггат), съ іп с. аЫ. (напр. іп 
Чегга) или съ однимъ аЫ. (напр. оррог- 
Чипо Іосо). — 2) публично выставлять, 
особ, на показъ: ѵаза 8ашіа: тадпшп 
аг^епіі ропйиз (массу серебр. посуды).— 
3) дитя выбрасывать, подкидывать, іп 
ргохіша аііиѵіе риегоз.—II) пер.: 1) вы¬ 
ставлять = показывать, предлагать, а) 
вооб.: ргаетіа аіеі: іасіит (для подра¬ 
жанія).—Ь) выставлять = предоставлять 
въ р&споряжсиіе, аісі БССС: рег игЬез 
Ъепі^пе сошшеаіиз.—2) устно или пись¬ 
менно излагать, а) излагать, описывать, 
ѵііат аіф: тогез Сгфгит.—Ь) дока¬ 
зывать, съ асе. с. іпГ.—3) выставлять= 
предоставлять на произволъ а^т (акрі) 
аісі, аісі геі или а(і аЦй (подвергать 
'чему). 

ехрогіаііо, бпіз, і. вывозъ (прот. іп- 
ѵесііо). 

ехрогіо, аѵі, аіит, аге, выносить, 

вывозить, I) вооб.: а^сі: аЦй съ ех с. 
аЫ. — И) въ част.: а) покойника выно¬ 
сить, хоронить, согрога іесііз (!).—Ь) 
изъ страны вывозить (прот. ітрогіаге), 
гез: аигит ех Ііаііа диоіаппіз Ніегозо- 
Іута. — с) кого-н. въ другую страну 
увозить = ссылать, заточать, рогіепіит 
іп иііітаз іеггаз. 

ехрозсо, рброзсі, ёге, настойчиво, 
неотступно, нетерпѣливо требовать, про¬ 
бить, умолять, 1) вооб.: аЦй или (съ 
двумя асе.) аЦт а^й или съ іп?.— а^т 
ргесіЬиз съ соп^ — II) въ част.: 1) прось¬ 
бами, обѣтами вымаливать, боговъ умо¬ 
лять о чемъ, ѵісіогіаш а <1ііз: расет 
<іейт. — 2) требовать чьей-л. выдачи, 
а^т. . 

ехрбзііиз, а, пт, РА<1]. открыто ле¬ 
жащій, открытый, 8ипіоп (•}*). — пер., 
доступный, аісі или аісі геі. 

ехрозійіаііо, бпіз, і. I) настойчивое 
требованіе,неотступная просьба, аіф.— 
II) упрекъ, жалоба. 

ехрозійіо, аѵі, аіит, аге, I) настоя¬ 
тельно требовать, аЦй аЬ ацо. — съ иі 
ши пе с. сощ. — II) требовать отвѣта, 
объясненія, уирекать, жаловаться, сит 
иф йе а^а гѳ или сит аЦо а^й или 
иЦт. 

ехргеззе, айѵ. выразительно, ясно. 
ехргеззпз, а, шп, РАф. а) вырази¬ 

тельный, іта§о. — Ъ) ясный, явный, 
ѵезііф. — рѣзко или внятно произно¬ 
симый, Ііііегае. 

ехргішо, ргеззі, ргеззиш, ёге, I) вы¬ 

жимать выдавливать,' I) соб.: а) вооб., 
аЦй. — Ъ) въ произношеніи, отчекани¬ 
вать, внятно пропзносить, Ііііегаз риіі- 
<1іиз (прот. оЪзсигаге пе^іі^епііиз): Ііііе- 
гае ехргеззае, рѣзко произносимыя (прот. 
орргеззае, скрадываемыя). — 2) пер., 
вынуждать, аЦй (ѵосет, добиться 
слова — заставить говорить): аісі акрі: 
а^й аѣ аф: ехрг., иі еіс., принудить 
къ тому, чтобы гс. — II) на воскѣ, мѣ- 
таллѣ выдавливать = изображать, 1) 
соб.: 6§игаз (|): ѵиііиз рег аЬепеа зі^па 
(|).—2) пер.: а) словами выражать, а) 
ярко обрисовывать, изображать, точно 
описывать, тогез аіф огаііопе. —. съ 
асе. с. іпі. или съ допол. предл. — р) 
выражать = переводить, ай ѵегЬит йе 
Сга^сіз, слово въ слово, подстрочно 
переводить.—ѣ) подражать, копировать, 
возсоздавать, раігіз ѵііат еі сопзиеіи- 
йіпет, представить вѣрный образъ жизни 
и общественной дѣятельности отца. — 
III) давить вверхъ, поднимать, ^иапіит 
Ьаз ^иоіійіапиз а^ег ехргеззегаі. 

ехргбЬгаіІо, бпіз, і. попрекъ, укоръ, 
(тк. съ йаі. регз.). 

ехргбЪго, аѵі, аіит, аге, попрекать, 
укорять, аісі ѵіііа (за іс): оШсіа зиа, 
колоть кому глаза своими услугами. — 
тк. аісі йе аф ге; или съ асе. с. іпй 

ехргбшо, рготрзі, ргопіріит, ёге, вы¬ 
нимать, выкладывать, I) соб.: отпез 
аррагаіиз зирріісіі. — поэт. = издавать, 
таезіаз ѵосез.—II) пер.: а) вооб., об¬ 
наруживать, выказывать, ацй іп аф 
или іп аф ге: аЦй арий аЦт. — Ь) 
въ част., что-н. высказывать, открывать, 
аЦй; съ допол. предл. 

* ехридпаЪШз, е, преодолимый, побѣ- 
дішый. 

ехрп^паііо, бпіз, Г. завоеваніе, взятіе 
приступомъ (тк. въ ріиг.). 

ехри^паібг, бгіз. т. завоеватель, со- 
Іопіае. — пер., рийісіііае, насилователь 
невинности. 

ехри^пах, пасіз, способный завое¬ 
вать, ехри^пасіог ЬегЬа, сильнѣе дѣй¬ 
ствующая трава (1*). 

ехри^по, аѵі, аіит, аге, въ сраженіи 
одолѣвать (ѵі, рег ѵіт, штурмомъ: оЬзі- 
йіопѳ, посредствомъ осады, блокады), 
брать приступомъ, завоевывать, овладѣ¬ 
вать, I) соб.: игЪет, Сігіат агтіз: іа- 
тез оЪзеззоз ехри^паѵіі, заставилъ оса¬ 
жденныхъ сдаться.—II) пер.: а) одолѣвать, 
побѣждать, апітит: регііпасіат аіф.— 
Ь) губить, рийісіііат, оскорблять цѣ¬ 
ломудренность, тк. йесиз тиІіеЪге: 
ге^пит: ^иаезііопе8, разстроить. — с) 
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вынуждать, добиваться. — тк. съ иі с. 
«соіу.—(і) доводить до конца, соеріа (*)•). 

ехрпізіо, бпіа, I. изгнаніе (тк. въ 
р1ш\). 

ехриізбг, бгІ8, I. изгнатель. , 
ехриг&о, аѵі, аіиш, аге, старательно 

вычищать, очищать,!) соб.: а^ш, поэт.= 
вылѣчивать (отъ поэтическаго жара).— 
II) пер.: а) вооб.гзегтопет.—Ъ) въ част., 
оправдывать, извинять, 8иі ехриг§ап(1і 
саиза. 

ехрйіо, аті, аіиш, аге, тщательно 
юбсуждать, разбирать, постигать. 

ехцшго, цшаіѵі, циМІит, ёге, I) изы¬ 
скивать, 1) выискивать, развѣдывать, 
отыскивать, а) соб.: аіфп (*)•): Іеггаз 
(І*): ііег рег аЦт. — Ъ) пер.: а) вооб., 
вывѣдывать, стараться узнать, сопзіііа: 
ашѣа^ез: тк. съ допол. предл.—/?) вы- 

-спрашивать, спрашивать, аіцй (напр. 
яепіепііаз): аіцй ех или аЬ аЦо: ехци. 
сіе аідо. — еx^и. съ допол. или вопрос, 
предл. — 2) выискивать = пріискивать, 
выбирать, ііз зіпсгиіагез Ъопогез: ѵегЬа 

-ай зопит. — П) разыскивать, а) соб.: 
ѵезсепйі саиза тагі Іег^ие отпіа. — 
Ь) пер., изслѣдовать, оцѣнивать, еогшп 

■ІаЪиІаз: Іасіа аіф ай апіщиае геііфпіз 
гаііопет (по мѣркѣ). — Ш) настойчиво 
требовать, умолять, расет рег агаз (*(*). 
ехциізііиз, а, ит, РАф‘. изысканный, 

отмѣнный, отличный. 
* ехзаеѵіо, Іге, перестать свирѣп¬ 

ствовать. 
ехзап^шз, е, безкровный, безъ крови, 

шпѣгае (*(*), апітае (і).—пер., а) блѣд¬ 
ный = мертвый.—Ь) блѣдпый, безцвѣт¬ 
ный, мертвенный.—с) слабый, безсиль¬ 
ный, вялый.— (1) аеііѵ. = причиняющій 
блѣдность (*)*). 

ехзаііо, аті, аіиш, аге, насыщать, 
о-Цт ѵіпо сП^ие.— пер.=совершенно 
удовлетворять, аіцт, аіцй. 

ехзаШгаЪШз, е, насытимый, поп ехз., 
ненасытный (*)•). 

ехзаійго, аті, аішп, аге, насыщать 
<соб. и пер.), об. аЦа ге (чѣмъ), 

ехбсепйо,—віо,—8ііа, см. езсепйо ѳіс. 
ехзсіпйо (ехсіпйо), всійі, всіззшп, 

еге, истреблять, уничтожать. 
ехзсгбо, аті, аіиш, аге, отхарки¬ 

ваться, харкать, откашливаться. 
ехзсгіЪо, зсгірзі, всгіріит, ёге, I) 

выписывать, списывать. — П) надписы¬ 
вать, отмѣчать. 

ехзсиіро, зсиірзі, всиіріит, ёге, I) 
выскабливать, ѵѳгзиз, счищать. — II) 
гравчикомъ, рѣзцомъ вырѣзывать, вы¬ 
сѣкать, аідсі ех а^а ге. 

ехзёсо (ехзісо, ехісо), вёсйі, зесіиш, 
аге, вырѣзывать, отсѣкать (соб. и пер.), 
циіпаз сарііі тегсѳйез, извлекать изъ 
капитала по 5°/0 въ мѣсяцъ. 

ехзёсгаЪШз, е, I) достойный, прокля¬ 
тія, проклятый, отвратительный, гнус¬ 
ный, отс. ненавистный, тк. аісі. — П) 
проклинающій, содержаний проклятіе, 
сагшеп; отс., смертельный, ужасный, 
іга, ойіит. 

ехзёсгаііо, бпіа, I. I) торжественная 
клятва (съ присоединеніемъ проклятія 
за нарушеніе ея). — П) проклинаніе, 
проклятіе. 

ехзёсгог, аіиз вит, агі, проклипать 
кого или что, I) соб.: а) съ асе.: аіцт 
или аіцй.—рагі. ехзесгаіиз разз.=про¬ 
клятый, обремененный проклятіемъ, тк. 
аісі.—Ъ) аѣзоі. = изрекать проклятія, 
іп аЦт, іп сариі а1с}з: ехзесгаіиг, иі 
еіс., проклиная желаетъ, чтобы. — с) 
проклинать самого себя, ехзесгаіа сГ- 
ѵііаз (•}■); ср. II. — И) пер., проклиная 
нарушителя клятвы, клясться, Ъаес ехзе¬ 
сгаіа сіѵііаз (-)-); ср. I, с. 

ехзесііо, бпів, I. вырѣзываніе, отрѣ- 
зываніе. 

ехзёцпіае, агиш, I. похороны, похо¬ 
ронная процессія, еxзе^ша8 йіпегіз рго- 
8е^ш, провожать покойника. 

ехзёцпіаііз, е, похоронный, погребаль¬ 
ный, сагшеп (*{-). 

ехзёциог, сйіиз (цпйіиз) вит, вёдиі, 
слѣдовать, I) провожать покойника, хо¬ 
ронить, а^ш опий Іаийе (•)•). —II) пер.: 
1) вооб/, преслѣдовать какую-н. цѣль, 
стремиться къ чему, асіегпііаіет. — 2) 
въ част.: а) что-н. преслѣдовать=испол¬ 
нять, совершать, доводить до конца, 
ішрегіиш (и рагі. разз., ішрегіо ехзѳ- 
сиіо): тапйаіа: ^из зииш агшіз, от¬ 
стаивать свое право.—Ь) мстя, наказы¬ 
вая преслѣдовать, мстить, наказывать 
за что-н., іига ѵіоіаіа, йоіогет.—судеб, 
порядкомъ, геш Іаш аігосеш.—с) устно 
или письменно излагать, разсказывать, 
описывать, аіцй: зиЫіІіІег питегит, 
приводить.—(I) что-н. цродолжать, іпсер- 
1а: аідй издие ай ѳхігетшп, доводить 
до самого конца.—е) что-н. разспроса¬ 
ми, изслѣдованіемъ, соображеніемъ вы¬ 
искивать, разузнавать, об. ехз. циаегепйо, 
одиігепйо, зсізсііапйо, со^ііапйо аиі 
циаегепйо, съ допол. предл.—I) подвер¬ 
гать себя, сносить, переносить, Іаіит 
аіф, подвергнуться одинаковой съ кѣмъ- 
н. участи: сіайѳт Шаш іп^апщие, вслѣдъ 
за кѣмъ подвергнуться тому бѣдствію и 
предаться бѣгству. 
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ехзёго, вёгйі, зегіиш, ёге, выставлять, 
а) высовывать, 1ш*иат: сариі ропіо 
(|). — Ь) обнажать, Ьитегоз; поэт., 
Атагоп ішит ехзегіа Іаіиз, съ обна¬ 
женной наполовину грудью. 

* ехзегіо, аге, высовывать (•)*). 
ехзіМІо, аѵі, аіига, аге, освисты¬ 

вать, шикая осмѣивать, аЦт. 
ехзіссо, аѵі, аіига, аге, высушивать; 

прегн., осушать (напр. бокалъ), 
ехзісо, аге, см. ехзесо. 
ехзі&по, аѵі, аіпт, аге, точно отмѣ¬ 

чать, ещие засга ошпіа ехзсгіріа ехзі- 
(гпа^ие аіѣгіЪиіѣ, точный письменный 
перечень всѣхъ священнодѣйствій. 

ехзШо (ехШо), зШѵі и об. зіійі, зні- 
ішп, Іге, I) выскакивать, аѣзоі. или іп 
зіссшп (*}*).—о яеодуш., осиіі ехзііиеге, 
выкатились (у).—И) вскакивать, аѣзоі., 
бе зеііа зиа: зігаііз (•(*): іп (при) аіф 
Іезіітопіо: даибіо (отъ радости). — 
поэт., Іипагез еяиі ехзііиізііз, вы пере¬ 
мѣщены ва небо въ видѣ коней луны 
(•(•).—о неодуш., ехзііиеге Іосо зііѵае (*(*). 

ехзШшп, 1і, п. I) пребываніе внѣ оте¬ 
чества вслѣдствіе политическихъ обстоя¬ 
тельствъ или преступленія, добровольное 
или невольное (какъ наказаніе), изгна¬ 
ніе, заточеніе, ссылка; теіоп.: мѣсто 
изгнанія (тк. въ ріиг.) 

ехзізіо, зШі (Ші), ёге, выступать, 
выходить, показываться, являться, I) 
вооб., аЬзоІ., съ ех, бе или аЬ с. аЫ., 
съ однимъ аЫ. Іосі (объ одуш., неодуш.; 
пер., объ обстоятельствахъ), — II) воз¬ 
никая являться, возникать, дѣлаться, 
происходить, обнаруживаться, аѣзоі. 
или съ абѵ. (напр. герепіе, гаго) или 
съ ех с. аЫ., съ іп с. аЫ. (объ одуш. 
и неодуш.; пер., объ аЪзІг.): ех ^ио 
ехзізШ, иі еіс., слѣдуетъ, что гс — тк. 
ехзізііі іііиб, иі или съ асе. с. іп?. 

ехзбіёіпз, ехоіеіиз. 
ехзоіѵо, зоіѵі, зоіпіпт, ёге, I) раз¬ 

вязывать, распутывать, пер., побит 
еггогіз (карт.): іатет, утолить (-(-).— 
П) освобождать, избавлять, 1) соб.: 
ее согроге (■(•). — 2) пер.: а) освобо¬ 
ждать, избавлять отъ чего, аідт или 
зе аіда ге.—Ь) какъ-бы обязательство, 
долгъ исполнить, а) выплатить, упла¬ 
тить, потіпа. — р) вооб. отплачивать, 
воздавать, аідб: ргеііа роепаздие аіеі 
ехз., наградить и наказать кого. — 
отс. исполнять, іібет, ^из^игапбит. 

ехзотпіз, е, безсонный, бодрствую¬ 
щій. 

ехзогЪёо, Ъйі,ёге, выхлебывать, выпи¬ 
вать, высасывать, запдиіпет (о платьѣ): 

§изіагаз сіѵііет запдиіпет ѵеі роііия 
ехзогЬиегаз, всю высосалъ. — пер., а) 
переносить, сносить, бійісиііаіет (свое¬ 
нравіе).— Ь) проглотить, ргаебаз, при¬ 
брать къ своимъ рукамъ. 

ехзогз, зогііз, I) не подлежащій жре¬ 
бію, особенный, чрезвычайный (*}*). — 
II) не принимающій участія въ жребіи, 
отс. пер., не принимающій участія, 
непричастный, съ деп. 

ехзраііог, аіиз зит, агі, уклоняться 
отъ пути, мчаться въ сторону; о во¬ 
дахъ = разливаться, выступать изъ бе¬ 
реговъ. 

ехзресіаііо, бпіз, ?. ожиданіе, какъ 
ьетерпѣливое ожиданіе, страстное‘жела¬ 
ніе, любопытство, надежда, такъ и опа¬ 
сеніе, съ деп. оіу. (напр. ѵезігагш» 
Ііііегагит: ѵізепбі АІсіЬіабіз); или съ 
бе с. аЫ.; или съ допол. предл. (напр. 
^иібпат еіс.); аЬзоІ. (напр. ргаеіег 
(сверхъ) ехзресіаііопет: езі і§ііиг абѵеп- 
іиз іп ехзресіаііопе, есть надежда на, 
прибытіе). 

ехзресіаіпз, а, шн, РАб^. (страстно) 
ожидаемый, желанный, пріятный. — 
пеиіг. зиЬз!., апіе ехзресіаіит (?), 
раньше, чѣмъ того ожидали. 

ехзресіо, аѵі, аіпт, аге, соб. высма¬ 
тривать, отс. выжидать, ждать, I) 
ждать, дожидаться, а) соб., о лицахъ, 
съ асе. (напр. а^ш, аіф абѵепіит); 
съ допол. предл. (съ диіб, диат тох и 
т. п.); съ бит, бопес, зі и т. п.; съ 
иі или (съ предшествующимъ отрица¬ 
ніемъ) съ диіп с. сои).; аЬзоІ.=ждать, 
медлить.—Ь) пер., о неодуш., ожидать 
кого = предстоять, те 1гап^иі11а зе- 
песіиз ехзресіаі (|). — II) чего-н. ожи¬ 
дать =съ нетерпѣніемъ ожидать, стра¬ 
стно желать, надѣяться, опасаться, 
имѣть въ виду, а) соб., съ асе. (напр. 
аіят: Іоп^іогез ерізіоіаз): аіяб аЬ аЦо 
или ех аіда ге.—съ двумя асе. (напр. 
тізегііз зиіз гетебіит тогіет, ждать 
отъ смерти избавленія отъ гс); или (об. 
ехзресіо сиріодие), съ асе. с. іп?. — Ь) 
пер., о неодуш., ожидать, требовать, 
нуждаться, оіеае іаіеет газігоздие ех- 
зресіапі (-}*). 

ехзрёз, асу. безнадежный, лишенный 
надежды, тк. съ деп. 

ехзріго, аѵі, аіит, аге, I) 1г. выду¬ 
вать, выдыхать, Йаттаз ресіоге (|): 
аигаз или апітат, испустить духъ = 
умереть (•(*). — II) іпіг.: 1) испустить 
духъ = умирать. — 2) вырываться (о* 
вѣтрѣ, огнѣ *(*). 

ехзріепбезсо, бйі, ёге, начинать бли- 
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стать, начинать сіять; пер. выказы¬ 
вать себя, отличаться* 

ехзрбИо, аѵі, &іит, аге, ограблять, 
(апа аЦие (іотоз; пер., лишать кого 
чего, отнимать, аідт аЦа ге. 

ехзрйо, зрйі, зрйіит, ёге, выплевы¬ 
вать. 

ехзіегпо, аѵі, аішп, аге, сильно испу¬ 
гать, поразить ужасомъ, въ разз. = 
испугаться, прійти въ ужасъ, о лоша¬ 
дяхъ, закусить удила. 

ехзіітйіо, аѵі, аішп, аге, подстре¬ 
кать, поджигать, возбуждать* 

ехзііпсібг, бгіз, т. тушитель, гаси¬ 
тель, іпсешііі; пер., истребитель, пре- 
кратитель, подавитель. 

ехзііпдпо, йііпхі, зііпсіпт, ёге, ту¬ 
шить, гасить, I) соб.: іпсепйішп. — те- 
(ііаі., ехзііп2Ш=тухнуть, гаснуть, соп- 
зитріиз ідпіз ехзііп^иііиг. — II) пер.: 
а) высушивать, а^иат гіѵіз.—Ь)=уто¬ 
лять, зіііт.—с) = уничтожать, умерщ¬ 
влять, аідт: а^т тогЬо; тейіаі. ех- 
зііп^иі, умирать, погибать (о лидахъ, 
народѣ, сенатѣ и т. п.). — 4) подавлять, 
ослаблять, уничтожать, Ьеііит: іигогет 
аіф: іпѵісііат. — въ част., предавать 
что-н. забвенію, забывать, сгітіпа зиа: 
гшпог ехзііп^шіиг. 

ехзіігро, аті, аішп, аге, вырывать 
съ корнемъ, пер., искоренять, истре¬ 
блять, тк. съ ех с. аЫ. 

ехвіо (ехіо), аге, выступать, выда¬ 
ваться, торчать, I) соб., съаЫ. (чѣмъ); 
съ ех (сарііѳ ех адиа, стоять въ водѣ 
по шею) или (1ѳ или зиЪ с. аЫ., или 
съ однимъ аЫ. (изъ чего); съ зирег.— 
П) пер.: 1) вооб.: ехзіаге аЦие еті- 
пеге, выдаваться и отличаться. — 2) 
прегн.: а) быть замѣтнымъ, виднымъ, 
бросаться въ глаза.—Ь) еще существо¬ 
вать, быть, (Іошіпа ехзіаі, еще жива (*)*). 

ехзігисііо, бпіз, і. построеніе, возве¬ 
деніе (тк. въ ріиг.). 

ехзігйо, ігихі, ігисішп, ёге, нагро¬ 
мождая слои или пласты одинъ на дру¬ 
гой, выстраивать, воздвигать, соору¬ 
жать, 1) вооб.: годшп: іиггез: таге, 
сооружать постройки на морѣ.— 2) въ 
част.: нагромождать, а) накоплять, сііѵі- 
ііаз іп аіішп (■(■).— Ь) прегн. уставлять 
чѣмъ, наполнять, іосит Іідпіз: тепзае 
ехзігисіае (іаріЬиз, обильно уставленные 
яствами: ехзігисіасапізіга, обильно на¬ 
полненныя (яствами *)*). 

ехзййо, аті, аішп, аге, потѣть, I) 
іпіг. потомъ выходить, ехзийаі Ьитог 
(І*).—II) іг. потѣть, потрудиться, пора¬ 
ботать надъ чѣмъ. 

ехзпі, айііз, с. выселившійся изъ оте¬ 
чества, отс. лишившійся отечества, 
аЬзоІ., съ деп. или (рѣдко) съ аЫ., 
a) добровольно, отс. выходецъ. — Ъ) 
изгнанникъ.—тк. пер., ехзпі тепі^ие 
(іотизчпе, потерявшій и умъ и родину (ѣ). 

ехзйіо, аті, аішп, аге, жить внѣ 
отечества, въ изгнаніи, быть изгнанни¬ 
комъ (соб. и пер.), іодие ай соіитпаз 
(скитаясь за границей доходить вплоть 
до 2с *(■): аф ехзиіаіит ігѳ или аЬіге, 
отправляться въ изгнаніе. 

ехзиііаііо, бпіз, Г. необузданная ра¬ 
дость, веселость, ликованіе. 

* ехзпіііт, айѵ. шаловливо подпры¬ 
гивая, рѣзвясь (*)*). 

ехзпііо, аті, аішп, аге, прыгать, 
скакать, I) соб.: а) объ одуш., аЬзоІ., 
съ іп с. аЪІ., съ іпіег или рег с. асе.— 
b) о неодуш., топз ехзиііаі зоіо, под¬ 
прыгиваетъ вверхъ (*)-). — о водахъ, 
бить вверхъ ключомъ (*)*).—о кипучихъ 
вещ., кипѣть, волноваться, тк. аезіи 
(*)-). — И) пер., 1) о возбужденномъ 
состояніи: а) вооб., вести себя необуз¬ 
данно, волноваться, ііігог ехзиііапз. — 
ѣ) отъ радости == восхищаться, чрезвы¬ 
чайно радоваться, ликовать, аЬзоІ. или 
съ аЫ. (§аш!іо, ІаеШіа, быть внѣ себя 
отъ радости) или іп аЦа гѳ или ^иос^ 
(что). — с) кичиться, гордиться (тк. 
апітіз), съ аЫ. = хвастаться, гордить¬ 
ся.—2) объ ораторѣ и рѣчи: а) въ хо¬ 
рошемъ смыслѣ, предаваться многосло¬ 
вію, свободно распространяться, сво¬ 
бодно двигаться*—Ь) въ дурномъ смыслѣ, 
дѣлать прыжки, не соблюдать ритма, 
огаіог ехзиііапз (прот. сотрозііиз). 

* ехзйрёгаЪШз, е, преодолимый. 
ехзйрёго, аѵі, аішп, аге, I) іпіг. быть 

выше, выдаваться, 1) соб., объ огнѣ» 
высоко подниматься, ехзирегапі йат- 
тае (*)*). — 2) пер., а) своими каче¬ 
ствами выдаваться, отличаться, аЬзоІ. 
или аідя ге (чѣмъ). — ѣ) въ борьбѣ, 
одерживать верхъ (прот. сайеге *р). — 
II) іг. 1) соб.: а) переходить, іи^ит 
(*(*). — Ъ) превышать, выдаваться надъ 
чѣмъ, ипйаз (■(■).—2) пер.: а) превосхо¬ 
дить, а) количествомъ, величиною пре¬ 
восходить, имѣть перевѣсъ. — /0) по 
качеству превосходить, аіф Іаийез: 
аЦт зирегѣіа. — Ь) (поэт.) побѣждать, 
преодолѣвать 

ехзигйо, аішп, аге, дѣлать глухимъ, 
оглушать; пер., притуплять (*)*). 

ех8пг$о, впггехі, зштесішп, ёге, под¬ 
ниматься, вставать, I) соб.: 1) о лидахъ: 
а) вооб., о сидящихъ, стоящихъ на ко- 
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лѣняхъ и т. п.; особ, какъ воен. 4. 4., 
аЬзоІ. или ех іпзісіііз. — Ь) при ударѣ, 
ыѳтаніи гс, вытянуться, аШог ехзиг- 
депз (і*). -— 2) о неодуш., подниматься, 
возрастать, увеличиваться, о мѣстности, 
постройкахъ гс, аЬзоІ. — II) пер.: 1) 
подниматься = оправляться, снова прі¬ 
обрѣтать силы, аЬзоІ. или аЦа ге. — 
2) въ политич. отнош., враждебно воз¬ 
ставать. 
ехзизсііо, аѵі, йіиш, аге, I) будить, 

а) соб., а^т. — Ь) пер.: «) ободрять, 
зе, ободриться, собраться съ духомъ.— 
р) умств. возбуждать, поощрять, апі- 
тит. — П) огонь раздувать, Йаттат 
аигй; въ карт., тадпшп іпсепсіішп, 
вызвать. 

ехіа, бгпш, п. внутренности (лучшія 
ихъ части: сердце, легкія, печень), по 
і&горымъ древніе гадали. 

схіетріо, абѵ. тотчасъ, немедленно. 
ехіепсіо, іепсіі, іепзшп и іепіпш, ёге, 

вытягивать, растягивать, расширять, 
I) соб.: А) вооб.: сариі, ЬгасЫит.—въ 
карт.: реппаз, распускать крылья (і*).— 
іге рег ехіепіиш іипет (предпринимать 
или совершать что-н. весьма трудное 
І*).— тк.: а) какъ воен. 4. 4., растяги¬ 
вать въ боевую линію, асіет. — Ь) во 
времени продолжать, продлить, съ іп 
с. асе. или съ аЬ... а<1 (отъ... до). — 
В) прегн., 1) распростирать, а^т аге- 
п5, повергнуть наземь (•)*). — тесііаі. 
ех4еп(Іі = растянуться, лежать растя¬ 
нувшись.—2) расширять, увеличивать, 
адгоз (і*). — П) пер.: 1) напрягать, зе 
зирга ѵігез, трудиться сверхъ силъ: 
ііідега, итти форсированнымъ маршемъ, 
дѣлать большіе переходы: аѵійоз сигзиз, 
торопливо бѣжать (|).—2) расширять = 
простирать, зрет зиат іп (на) Аігі- 
сат. — 3) распространять, Гаташ іасііз: 
потеп іп иііітаз огаз, дѣлать извѣст¬ 
нымъ въ самыхъ отдаленныхъ стра¬ 
нахъ (і*). 

ехіепіпз, а, шп, РАф*. растянутый, 
пространный, обширный (о мѣстѣ). 

ехібпйо, аѵі, аіпт, аге, дѣлать тон¬ 
кимъ, утонять, убавлять толщины,умень¬ 
шать, I) соб.: зог4ез: ехіепиагі іп а^иаз, 
превращаться въ гс (і*). — какъ воен. 
4. 4., растягивать, зиогшп асіет. — II) 
пер., уменьшать, ослаблять. — въ изло¬ 
женіи умалять (прот. ехаддегаге, аи- 
ееге). 

ехіег и ехіёгпв, а, пт, находящійся 
внѣ, внѣшній, наружный, отс. иностран¬ 
ный, чужеземный, I) розі4іѵ.: ехіегае 
лаііопѳв. — II) сотрага4. ехіёгіог, шз, 

деп, бгіз, внѣшній, наружный, напр., 
огЬіз, Ьоз4із, ожидаемый извнѣ: ехіе* 
гіогет іге аіеі, итти съ лѣвой стороны 
(І*).—-Ш) зирегі.: А) ехігбтиз, а, ит, 
крайній, 1) соб., зиЬз4., ех4гетшп, і, п. 
край, типіі. — отс. а) крайній, «) по¬ 
слѣдній въ пространствѣ и времени, рагз, 
тепзіз. — р) крайній, самый дальній, 
огЬіз (і*). —зиЬзі., ех4гетшп, і, п. край, 
конецъ, тк. съ деп.; тк. ріиг. ех4гета 
адгі; и (поэт.) ех4гета, конецъ жизни, 
смерть; а<1 ехігетит, а<Іѵ. до конца (но 
аі ех4гетит рег(іі4и8, въ конецъ) или 

наконецъ; ехігетит, а<Іѵ., наконецъ, 
подъ конецъ (|) или въ послѣдній разъ; 
ехігето, наконецъ, подъ конецъ. — Ъ) 
рагііііѵ., об. въ аЫ. съ и безъ іп = въ 
концѣ, іп ехігето ІіЬго (и одно іп ех¬ 
ігето) ; ехігето аппо или Ьеііо. - 2) пер.: 
а) крайній = только въ крайней нуждѣ 
примѣняемый, аихіііит, зепаіиз сопзиі- 
іит. — Ь) крайній, т.-е. величайшій, 
опаснѣйшій, злѣйшій, іетрога, Іатез; 
зиЬзі., іогіипае іп ехігето зііае. — с) 
послѣдній, худшій, самый низкій, самый 
плохой, Ьаші Ілдигит ехігетиз: ехігеті 
іпдепіі езі, ^иі еіс. (совершенно тупоу¬ 
менъ...)— В) ехіітиз (ехійтиз), а ит, 
крайній, огЬіз. 

ехіегдёо, іегзі, іегзит, ёге, выти¬ 
рать, обтирать. — пер., разорять (ср. 
еѵегго). 

ехіегшіпо, аѵі, аіпт, аге, I) выго¬ 
нять, изгонять, съ ех или сіе с. аЫ. и іи 
съ аЬІ. Іосі.—II) пер., удалять, устра¬ 
нять, тк. съ ех с. аЬІ. 

ехіегпиз, а, ит, I) находящійся внѣ, 
внѣшній, гез. — зиЬзі., ехіегпа, бгит, 
п. внѣшнія явленія (прот. іпіегіога), 
ехіегпа Ьисиііі, внѣшнія качества Л.— 
II) въ част., иноземный, заграничный, 
чужой, посторонній (прот. (Іотезіісиз), 
Ьозііз: ѵепиз, любовь къ чужому чело¬ 
вѣку (-)•): іітог, іеггог, внушаемый чуже¬ 
земнымъ врагомъ.— зиЬзі., а) ехіегпиз, 
і, т. иностранецъ, чужеземецъ. — Ь) 
ехіегпа, Огшп, п. внѣшніе предметы 
(примѣры), нѣчто чуждое, непривыч¬ 
ное. — тк. чужіе края, заграничныя 
страны. 

ехіёго, ігіуі, ігііпш, ёге, вытирать, 
стирать; отс. растаптывать, раздавли¬ 
вать, сіЬиш, разжевывать: ігопіет, раз¬ 
бить (і*). 

ехіеггёо, іеггйі, іеггііпш, ёге, вспу¬ 
гивать, устрашать, приводить въ ужасъ, 
перепугать, а) о душ.: аідт: аідт а^а 
ге (напр. зотпо, поднять отъ сна испу¬ 
гомъ): регіеиіо зио аідт, иіеіе. —рагі. 
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'вхіеггііиз, испуганный, пораженный, аЬзоІ. 
шли аіяа ге; но ехі. асі акрі, страхомъ 
побужденный къ чему-н. — Ь) иеодуш.: 
■огЬеш (ѣ): ехіеггііиз атппіз (*}*). 

ехіёгнз, а, ит, см. ехіег. 
ехіітезсо, іітйі, ёге, испугаться, 

страшиться, весьма бояться (чего, кого, 
-за что), аіфі или аЦш: де аЦа ге: 
аіча ге (аЫ. саизае); съ пѳ с. сопу 

схііпшз, а, ига, см. ехіег. 
ехііпсіиз, ехііп&ио, см. ехзііп$ио. 
ехіо, см. ехзіо. 
ехіо11о,схІй1і, ёге9 поднимать, А) соб.: 

рифпет аііе: аЦт іп зиЫіте. — В) 
пер.: 1) ехі. аіф апітит или а^т, 
поднять въ комъ чувство собственнаго 
достоинства, дѣлать кого заносчивымъ; 
но аісі апітоз, внушать кому смѣлость 
(тк. ваносчивость), предпріимчивость, 
ободрять; тк. аЦт а^а ге; ехі. зе, за¬ 
знаваться (прот. зе зшшпіііеге). — 2) 
словами возвышать, а) изложеніемъ: аЦд 
ѵегЬіз іп таріз, преувеличивать. — Ь) 
{съ и безъ ѵегЬіз, огаііопе, ІаидіЪиз, 
іаи(іап(іо) возвышать == выхвалять, про¬ 
славлять (прот. ргетеге, сіергітеге, ума¬ 
лять), аЦт или аф: аідт іп саеіит 
ІаидіЪиз и одно аЦт асі саеіит, пре¬ 
возносить до небесъ. — 3) по политич. 
могуществу, положенію возвышать, аЪрп. 

ехіо^нёо, іогзі, іогінт, ёге, вывер¬ 
тывать, вырывать, I) вооб.: а) соб.: 
аісі аЪ}д е или сіе тапіЬиз и сіе тапі- 
Ьиз аіф. — Ь) пер., вырывать, истор¬ 
гать, аісі терпит: аісі ѳггогет, вывести 
кого изъ заблужденія. — II). въ част., 
подвергать пыткѣ, истязать» 

ехіоггіз, е, изгнанный, аЬзоІ. или съ 
Ыпс, или съ аЫ. (напр. раігій). 

ехіга, I) асіѵ. 1) внѣ, извнѣ, снаружи 
{прот. іпіиз), еа ^иае ехіга зипі, внѣш¬ 
ніе предметы, внѣшній міръ.— сотраг., 
ехіегіиз зііае (*)*).—2) кромѣ, ехіга ^иат 
зі, если только, если (когда), исключая 
того случая, если.—II) ргаер.: 1) соб.: 
a) внѣ (црот. іпіга), ехіга ргоѵіпсіат. — 
b) за, ехіга типіііопез ргосесіеге. — 
2) пер.: а) кромѣ, исключая, ехіга ди¬ 
сет: ехіга іитиііит ОаИісит. — Ь) 
сверхъ, безъ отношенія къ чему, ехіга 
тодит: ехіга сопіигаііопет еззе, не 
принадлежать къ заговору: ехіга диоіі- 
діапаш сопзиеіидіпет. — с) кромѣ = 
безъ, ехіга ^осит: еззе ехіга сиірат, 
не быть причастнымъ къ винѣ. 

схігаЪо, ігахі, ігасінш, ёге, I) вы¬ 
таскивать, 1) соб.: извлекать, вынимать, 
*іе1ит е согроге: аідт іигЬа (у). — 2) 
шер.: а) избавлять, освобождать, игЬет 

ех регісиііз.—Ь) = уничтожать, устра¬ 
нять, геіі&іопет ех апітіз.— II) выво¬ 
дить, заставлять выйти, 1) соб., акрп 
ех или аЬ с. аЫ. или съ однимъ ,аЫ. 
Іос. (напр. дото); съ іп или ад с. асе.— 
2) пер.: а) что-н. скрытое выводить на¬ 
ружу, обнаруживать, дѣлать обще¬ 
извѣстнымъ, зееіега іп Іисет. — Ъ) вы¬ 
таскивать, возводить, аіят ад Ьопогет.— 
III) по времени проволакивать, тянуть, 
длить, затягивать, 1) вооб.: оЬзідіопет, 
Ъеііит іп іегііит аппит: ргоеііит ргоре 
ад посіет. — прегн., аЦт, задерживать, 
проводить кого. — 2) въ част., въ за¬ 
нятіяхъ проводить безъ пользы, употре¬ 
блять время, діез дісепді тога: аезіаіет 
зіпе иИо ейесіи. 

ехігапёиз, а, нт, находящійся внѣ, 
внѣшній, I) вооб.: гѳз. — И) въ част., 
посторонній, чужой (прот. дотезіісиз, 
ргоргіиз); зиЬзі. (т.) иностранецъ» 

ехігаогдіпагінз, а, ит, чрезвычай¬ 
ный, необыкновенный, экстренный; отс. 
какъ воен. і. і., необыкновенный = от¬ 
борный, едиііез, соЬогіез. 

ехігёшііаз, аііз, і. оконечность, то -= 
граница; то = окружность, 

ехігёшиз, а нт, см. ехіег. 
ехігіео, аѵі, аіит, аге, выпутывать, 

ріаф (изъ сѣтей *)*).—пер., съ трудомъ 
пріискивать, добывать, доставать, доста¬ 
влять, питтоз (*)*). 

ехігіпзёснз, адѵ. I) извнѣ. — II) сна¬ 
ружи, съ внѣшней стороны (прот. 
іпігіпзесиз, ех или аЬ іпіегіоге рагіе). 

ехігйдо, ігйзі, ігйзнш, ёге, выталки¬ 
вать, выгонять, отталкивать, отгонять; 
а) лицъ: аЦт.—Ь) неодуш.: таге а§§еге, 
удерживать напоръ моря: тегсез, сбы¬ 
вать съ рукъ (*}*). 

ехійшнз, см. ехіітиз подъ ехіег. 
ехінпдо, ійді, ёге, I) выбивать, уда¬ 

рами молота изготовлять, выдѣлывать, 
а) соб. = рельефно выковывать, апсі- 
Ііа (•(•). — Ь) пер., съ трудомъ добывать, 
доставлять, агіет или Ьопогет (у). — 
II) выталкивать, пер., удалять, прого¬ 
нять, іазіідіа (*)-). 

ехіигЪо, аѵі, аіит, аге, бурно съ 
шумомъ, насильно выталкивать, выго¬ 
нять, выбрасывать, прогонять, I) соб.: 
аЬрп, аЬрп іпде: акрп съ аЫ. Іосі или 
съ ех с. аЫ. — въ част., кого-н. изъ 
владѣній выгонять, аЦт аЦа ге или ех 
аф ге. — II) пер., а) встревоживать: 
тепіет аіф, сбить съ толку, привести 
въ замѣшательство. — Ь) удалять, отпет 
зрет расіз, уничтожить всякую надежду 
на миръ. 
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ехйЪёго, аѵі, аіит, аге, въ изобиліи 
появляться, 1) соб., о водахъ, въ изо¬ 
биліи вытекать, разливаться.—II) пер.: 
а) быть въ изобиліи, въ изобиліи являть¬ 
ся. — ѣ) съ аЫ. = изобиловать чѣмъ, 
имѣть въ изобиліи, 

ехиі, см. ехвиі. 
ехиі сего, аѵі, аіит, аге, причинять 

нарывы, нагноеніе, пер., а) ухудшать, 
портить, еа диае запаге пе^иеип^. — Ь) 
раздражать, ожесточать, ехиісегаіиз апі- 
тиз: ехиісегаіі і^пошіпій апіті. 

ехйіо, см. ехзиіо. 
ехиіі..., см. ехзиіі... 
ехШІо, аѵі, аіит, аге, завывать; 

отс. ехиіиіаіиз, а) ра$з. = воемъ, рыда¬ 
ніемъ призванный (•)•). — Ь) тесііаі. = 
завывшій (*[*). 

ехйо, йі, йіит, ёге, I) вытаскивать, 
извлекать, вынимать, 1) соб.: а) вооб.: 
зе ех Ьіз Іадиеіз (карт.), выпутаться изъ 
2с: Ьог<1еа бе раіеа, очистить отъ гс 
(•)•).—Ь) въ част.: а) обнажать, тадпоз 
тетЬгогит агіиз (*(*). — р) съ аЫ. == 
вынутъ изъ чего=освободить отъ чего, 
сбросить съ чего что, зе ^и§о: зе Ьіз 
топзігіз (сверхъестественный видъ і*).— 
разз. поэт, съ асе. §;гаес., шиш ехиіа 
ребет ѵіпсііз (-(-). — 2) пер.: а) вооб.: 
тіЬі ех апіто ехиі поп роіезі еззе беоз, 
нельзя вырвать у меня изъ души вѣры 
въ существованіе боговъ. — Ъ) съ аЫ.= 

а) лишать кого чего, аЦт Ьопіз раіег- 
піз.—Р) какъ воен. 1. і.=у врага отни¬ 
мать что-н., лишать чего-н., заставить 
его покинуть что-н., Ьозіет сазігіз^. 
ргаеба.— И) прегн., съ кого или съ себя 
снимать, скидать, сбрасывать что-н., 1) 
соб.: сііреиш (*)*): Ьшпего (съ) епзепь 
(•)•): ѵіпсиіа зіѣі, сбросить съ себя (|): 

,)идит (карт., свергнуть). — 2) пер.: а), 
при превращеніи повидать, оставлять, 
Іогѵаш іасіет (*(•): Ьотіпеш (человѣч. 
образъ і*). — ѣ) извѣстное состояніе и 
отношенія оставлять, отказываться, пре¬ 
небрегать, нарушать (прот. геііпеге). 
апіщиоз тогез: апітат, лишиться жизни 

(у): зегѵііиіет. 
ехйго, ивзі, изіит, ёге, выжигать,. 

I) выжигать, аіііз зееіиз ехигііиг ідпі 
(у).—И) сожигать, обращать въ пепелъ, 
1) въ узкомъ смыслѣ: сіаззеш (■)•): аЦт 
ѵіѵит. — 2) въ широкомъ смыслѣ: а) 
разъѣдая истреблять, переѣдать, сопша 
(•)•). — Ь) высушивать, Іоса ехизіа зоііз 
агбогіѣиз.—III) сильно жечь. —отс. на¬ 
калять, раскалять, апіга (*(*). 

ехйѵіае, агат, і. а) снятая или сбро¬ 
шенная одежда. — ѣ) снятая съ живот¬ 
наго шкура (!). — тк. змѣиный спускъ, 
линовище.—с) отнятое у непріятеля ору¬ 
жіе, доспѣхи, добыча, аіф: паиіісае, 
отнятые у непріятеля корабельные носы.. 

г. 
Г, какъ сокращеніе = Рі1іиз. 
ГаЬа, ае, I. бобъ (вѣроятно, полевой). 
* Гаѣаііз, е, бобовый, зііриіае. 
ГаЪеІІа, ае, Г. небольшой разсказъ; 

особ, а) басенка, сказочка.—Ъ) драма¬ 
тическая пьеска. 

Гаѣёг, Ъгі, т. ремесленникъ, худож¬ 
никъ, мастеръ, Іі&пагіиз, столяръ или 
плотникъ: аогіз, мѣдникъ, бронзовщикъ 
(|): шагтогіз, скульпторъ (-)-): еЬогіз, 
рѣзчикъ (у). — Ріиг. ГаЬгі, рабочіе, ма¬ 
стеровые, особ, рабочія команды при 
войскѣ; ихъ начальникъ — ргаеіесіиз 
іаЬгйт (==іаЪгогит). 

2. Ш>ёг, Ъга, Ъгит, мастерской, 
искусный, изящный (|). 

ІаЪгёГасІиз, а, ит, искусно сдѣланный. 
ІаЬгіса, ае, і. I) искусство или ре¬ 

месло (столяра, скульптора, кузнеца 2с).— 
II) теіоп., манера и способъ обработки = 
обработка, обдѣлка, аегіз еі іеггі. 

ІаЬгісаібг, огіз, т. изготовитель, ма¬ 

стеръ, художникъ, тип(Іі, творецъ; пер., 
виновникъ, (Іоіі (*)*). 
ОДи'ісо, аѵі, аіит, аге, изготовлять^ 

дѣлать. 

ІаЪгІсог, аіиз зит, агі, изготовлять^ 
дѣлать, строить, ковать и т. п. 

ІаЪгіІіз, е, принадлежащій, относя¬ 
щійся къ ремесленнику, художнику, ре¬ 
месленническій, художническій —зиЬзІ., 
ІаЬгіІіа, іиш, п. ремесло. 

ГаЪйІа, ае, Г. I) молва, толки; отс. 
іаѣиіат йегі или еззе, становиться или 
быть предметомъ толковъ. — особ, разго¬ 
воръ, бесѣда между многими.—II) прегн.: 
1) сказаніе, повѣствованіе, отс. сказка, 
миѳъ (о богахъ, герояхъ). — отс. тох 1е 
ргетеі пох ІаЪиІаедие тапез, ночь и 
сказочное царство тѣней (•(•). — 2) въ 
част.: а) басня. — Ь) Фабула, сюжетъ 
поэтическаго произведенія (|); отс. пьеса, 
трагедія, комедія. —пер., ІаЪиІа Ѵоізсі' 
Ъеііі, шуточная война вольсковъ. 
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ГаЬйІог, аіиз зит, агі, болтать, раз¬ 
говаривать. 

ГаЪйІозиз, а, ши, баснословный, про¬ 
славленный въ миѳахъ, раіишѣез, Нуйа- 
зрез (+). 

Гасеззо, іѵі, Кит, ёге, I) 1г. ревностно 
дѣлать, исполнять, а) въ хорошемъ 
смыс. ѣ: ^изза (|). — Ь) въ дурномъ 
смыслѣ, что-н. доставлять, причинять, 
аіеі пе^оііит (хлопоты): аісі регісиіит. — 
II) іпіг. поспѣшно удаляться, убираться, 
уходить, аЬзоЬ, съ айѵ. (напр. Ьіпс), 
съ ех или аЬ с. аЫ., съ асс.Лосі. 

Гасёіё, асіѵ. I) тонко, мило. — П) въ 
част., забавно, остроумно, съ юморомъ. 

ІасёІІае, агига, Г. тонкія, милыя шутки, 
остроты, въ дурномъ смыслѣ, насмѣшки. 

Іассіиз, а, ит, тонкій, милый (въ об¬ 
ращеніи и выраженіи), учтивый, привле¬ 
кательный; отс. зиЬз!., Іасеіит, і, п. 
граціозность, привлекательность (+). — 
Ь) въ част., забавный, веселый, остро¬ 
умный, юмористическій. 

(асіёз, ёі, 1. наруэюный видъ, I) аѣзіг., 
видъ, образъ, тагіз: зепаіиз Іасіет зе- 
сит айегге, въ своемъ лицѣ представлять 
сенатъ. — въ част., а) (какъ зресіез) 
видъ, родъ, ІаЬогит (|): іп Гасіет Ье- 
<1егае.—Ь) красивый видъ, красота, аіф 
(|),1осі: сигайаЫІ Іасіет (*(*). —II) сопсг.: 
1) наружный видъ, Фигура, Форма, аіф, 
Іосогит. — 2) лицо, аіф: <Іе іасіе поззе 
аЦт, знать въ лицо кого-н. 

ГасІІё, айѵ. легко, безъ труда, безъ 
затрудненій, 1) вооб.: Ьаес і‘. ейізсеге: 
пЬі Гасіііиз еззе роззіт, съ большимъ 
удобствомъ. — отс. а) несомнѣнно, без¬ 
спорно, Г. ргіпсерз, Г. йосііззітиз.— Ь) 
поп 1. или Ьапй 1., не легко = едва ли, 
врядъ ли.— II) въ част.: охотно, сагеге. 

ІасШз, е, легкій, I) разз. = удобоис¬ 
полнимый, легкій, нетрудный, удобный, 
отс. легкій для обработки (отс. о почвѣ = 
рыхлый), перенесенія, достиженія, прі¬ 
обрѣтенія, снисканія и т. п., а) вооб., 
аЬзоІ. или съ ай с. асе. дегиші., или 
съ зир. 2.; или (особ. Гасііе езі) съ іпі.; 
или іасіііиз, Гасіііітит езі съ иѣ с. соіу.; 
или съ Йа1. = легкій, удобный для чего 
(напр. сатриз Г. орегі, для осадныхъ 
работъ); наконецъ съ ргаерр., іп Гасііі 
или (*)*) ех іасііі, легко.—Ь) въ част. ,объ 
обстоятельствахъ, слагающихся согласно 
съ чьимъ-л. желаніемъ, благопріят¬ 
ный, ѵезігае гез теііогез Гасіііогѳзцие 
египі. — II) асііѵ. = А) легкій = ловкій, 
проворный, подвижной, осиіі (|).— пер., 
ловкій, находчивый, искусный, аЬзоІ. 
«ли съ ай с. асе. зегипй. (напр. Гасіііз 

еіехрейііиз ай йісепйит).— В) готовый, 

склонный, расположенный, 1) вооб., съ 
йаі. (напр. соттегсіо) или съ ай с. асе. 
(напр. ай §аийіа).— 2) въ част., съ кѣмъ 
легко имѣть дѣло = легко соглашающій¬ 
ся, податливый, уступчивый, въ обхо¬ 
жденіи доступный, снисходительный, об¬ 
ходительный, вооб. ласковый, добрый 
по отношенію къ ближнимъ, аЪзоі., съ 
ай с. асе. @епіпй. (ай сопсейепйшп, 
уступчивый); съ іп с. аЫ. (напр. іп ге- 
Ъиз со^позсепйіз); съ іп с. асе. (іп Іи» 
ѵоіаі*); съ йаі. (напр. тіЬі: ітреігап- 
йае ѵепіае); наконецъ съ аЫ. (=въ от¬ 
ношеніи къ чему, напр. 1. атіеіііа, обхо¬ 
дительный съ друзьями). 

ГасШІаз, аііз, 1. готовность, а) склон¬ 
ность къ чему, расположеніе (прот. рго- 
сііѵііаз, дурная наклонность). —Ь) подат¬ 
ливость, уступчивость, снисходитель¬ 
ность, обходительность (прот. зеѵегііаз, 
дгауііаз), аЪзоі. или аіф; или съ @еп. 
оіу. (напр. зегюопіз, ѵепіае), или съ іп 
с. аЫ. <напр. іп аийіепйо). 

Іасіпогбзиз (Гасіпёгбзиз), а, ит, обре¬ 
мененный злодѣйствами, преступный. 

Іасіпиз, бгіз, п. дѣяніе, поступокъ, 
дѣло, иногда = подвигъ; особ, дурной 
поступокъ, злодѣяніе, преступленіе. 

Гасіо, Іёсі, Гасіиго, ёге, дѣлать, отс. 
I) 1г. А) о всякой внѣшней дѣятельности, 
1) дѣлать = изготовлять, строить, со¬ 
оружать, аісі апиіит: агта, ковать: 
сазіга, разбить: Ііііегат, написать.— 
отс. а) записывать, написать, Ііііегаз 
ай аіцт: зегтопет. — Ь) о тѣлесной 
дѣятельности, дгайит, итти; аісі Ігап- 
зііит, пропускать кого: зі^пШсаІіопет, 
давать знакъ, сигналъ: ітреіит, см. 
ітреіиз. — 2) производить, создавать, 
а) вооб.: ідпет ех Іі^піз ѵігійіЪиз, раз¬ 
вести: Ьото ай ізіа ехрейіепйа Іасіиз, 
какъ-бы созданный. — Ь) пиша, сочиняя 
составлять, сочинять, огаііопет, ѵег- 
зиз.— 3) добывать, доставать, получать, 
ргаейат, та^паз ресипіаз ех теіаіііз.— 
4) = сопйсеге, собирать, набирать, Ігі- 
Ьиіит, тапит (отрядъ). — В) о такой 
дѣятельности, которая обнаруживается 
въ извѣстныхъ дѣйствіяхъ или обстоя¬ 
тельствахъ, 1) дѣлать, совершать, испол¬ 
нять, осуществлять (прот. ѵеііе или 1а- 
сеге ѵеііе), а) съ общ. объектомъ, отпіа 
атіеі саиза. — /?) съ асе. зиЬзІ.: Іасіпиз, 
саейет: ітрегаіа: іпйиііаз, расет, за¬ 
ключать: ѵегЪак говорить: Ьеііит, воз¬ 
буждать: Ъеііит аісі, начинать противъ 
кого: ргоеііит, давать сраженіе: ііег, 
совершать, предпринимать путь (тк. (•(•) 
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путешествовать).— у) съ ^иіб въ вопрос, 
предл.: диіб іасіат? что мнѣ дѣлать, 
что я стану дѣлать? диіб іасегет? что 
мнѣ было дѣлать? (і*). — тк. диібпат 
іасегені бе геЪиз зиіз? что имъ было дѣ¬ 
лать въ ихъ положеніи? диіб Ьос Ъотіпе 
или Ьиіс Ьотіпі іасіаз? что съ нимъ 
дѣлать, что прикажете съ нимъ дѣлать? 
диіб іасегеі СЬгізірриз Ьиіс сопсіизіопі? 
что могъ X. сдѣлать съ этимъ заключе¬ 
ніемъ?—2) въ част.: а) торжество устраи¬ 
вать, сепаз, іибоз: засга, совершать.— 
Ь) заниматься чѣмъ, какъ обычнымъ за¬ 
нятіемъ, ргаесопіит.— 3) приготовлять, 
доставлять, іаѵогеш: зііепіішп, водво¬ 
рить : аісі аизрісішп, внушить кому иныя 
мысли (■(-).—4) что-н. кому доставлять, 
дать, роіезіаіет (возможность). — 5) аф¬ 
фектъ въ комъ-п. возбуждать, вызывать, 
внушать, > аісі безібегіит аіф геі: 
зрет.— 6)'іасеге съ иі или съ пе с. соп^. 
(поэт. тк. съ асе. с. іпі.), сдѣлать такъ, 
чтобы = постараться, чтобы (особ, для 
того, чтобы выдвинуты на первый планъ 
понятіе дѣятельности). — Іасіо иі еіс. 
съ асуесі. или абѵ. (іасіо ІіЬепіег, иі 
іесиш соііояиаг, я охотно съ тобою бе¬ 
сѣдую); ітрегаі. Іас (Іасііо) съ иі или 
об. съ соді. какъ описаніе повелит, 
накл.-—7) для выраженія мыслимаго или 
допускаемаго дѣйствія, съ асе. с. іпі., 
a) предполагать, допускать, еззе беоз.— 
b) притворяться, іасіо те аііаз гез а^еге, 
принимаю впдъ, будто занимаюсь дру¬ 
гими дѣлами. — 8) съ двумя асе., дѣлать, 
а именно: а) съ асе. зиЬзі., дѣлать кого 
чѣмъ, а) вооб.: аідт сопзиіеш: Зісіііаш 
ргоѵіпсіат. — р) выдавать за что, те 
шшт ех ііз Іесі, диі еіс.: ѵегѣіз зе 
Іосиріеіет. — Ь) съ асе. абзесі., для озна¬ 
ченія дѣйствія или состоянія, въ которое 
приводятъ кого-нибудь, аідт регііит 
аіф геі.—рѣдко съ абѵ., напр , аЦб 
раіат. — с) съ асе. рагііс. или абзесі. 
для означенія положенія или дѣятельно¬ 
сти, въ которой кого-л. представляютъ, 
Іасеге Зосгаіет бізриіапіеш, предста¬ 
влять: аідш или аідб тіззит, см. тіііо: 
аЦб геіідииш, см. геіщииз. — 9) дѣлать 
что чьею собственностью, подчинять 
кому, съ §еп розз., іоіа Азіа рориіі 
Нотапі Іасіа езі: іасеге аідб роіезіа- 
ііз или біііопіз зиае, подчинять себѣ или 
своей власти: ошпіа агЬіігіі зиі, ставить 
все въ зависимость отъ своего произво¬ 
ла.— Но тк. съ ргопош. розз., аідат 
іеггат зиат, подчинить себѣ,покорить.— 
10) съ §еп. цѣны, цѣнить, рагѵі, шіпіті, 
ріигіз, тахіті,' піМЦ: ІцогД обращать 

что въ свою пользу. —11) потерпѣть*, 
паиігадіит, беігітепіит. — И) іпіг.г 
1) съ абѵ. = поступать какъ-нибудь„ 
Ьитапііег, ашіее. — 2) іасеге сит или* 
аЬ аідо, дѣйствовать за одно съ кѣмъ, 
держать чью-л. сторону, держаться чьей-л. 
партіи, содѣйствовать, благопріятство¬ 
вать (прот. іасеге абѵегзиз аідт, быть 
противъ кого, держаться противной пар¬ 
тіи).— 3) приносить жертву, аЬзоІ. или 
ѵііиіа: аісі (напр. Іипопі Зозрііае).— 
4) быть полезнымъ, приносить пользу, 
помогать, ‘пес соеіит пес адиае Іасіипі 
пес іегга (|). — съ аб с. асе. или съ 
баі., быть приличнымъ, итти къ чему, 
аб іаіет іогтат поп іасіі ізіѳ іосиз (і*). 

іасііо, бпіз, і. I) право что-л. дѣлагь, 
іезіатепіі.—II) дѣйствіе, особ, партій¬ 
ные происки, зіпе іасііопе. — теіоп., 
а) политическая партія (особ, патриціевъ, 
олигарховъ), поЪШшп. — р) сторона на 
судѣ, ассизаіогит. 

іасііозиз, а, иш, I) составившій себѣ 
политическую партію, имѣющій привер¬ 
женцевъ, властолюбивый, мятежный. — 
П) придерживающійся партіи, мятеж¬ 
ный, мятежникъ, бунтовщикъ, безпо¬ 
койный человѣкъ. 

іасіііо, аѵі, аішп, аге, I) часто, обы¬ 
кновенно дѣлать, Ьаес: ѵегзиз, кропать 
стнхи. — И) въ част.: а) заниматься чѣмъ 
(какъ обычнымъ занятіемъ), ассизаіі- 
опет. — Ь) съ двумя асе. = объявлять 
кого чѣмъ, аідт раіат Ьегебет зетрег. 

іасіши, і, п. сдѣлайте: дѣяніе, дѣло, 
тк. событіе, Фактъ; поступокъ (то* съ 
прилагат., напр. Ьопит, таіит і., то 
съ нарѣчіемъ, напр. Ьепе, таіе і.). 

Іасіиз, а, ит, РАб^. а) искусно об¬ 
работанный, аг^епіит іасіит, серебря¬ 
ная посуда, чеканное серебро; о рѣчи, 
составленный по правиламъ искусства, 
искусный. — Ь) о лицахъ, аб ип^иет 
іасіиз, въ высшей степени тонкій, свѣт¬ 
скій (*)*). 

іаспііаз, аііз, і. возможность, I) зиЪ- 
^есі. = присущая кому-н. способность, 
сила, даръ, талантъ, а) вооб., съ §еп. 
зиЪ)., іпдепіі; съ §еп. оЬ]., бісепбі,даръ 
слова. — р) даръ слова, краснорѣчіе.— 
И) оЪр = возможность, удобный случай, 
1) соб.: а) что-л. сдѣлать, аЬзоІ. или съ 
§еп., или съ аб с. асе. дегипб.: ЬаЬеге 
іасиііаіет, имѣть возможность: аісі Іа- 
сиііаіет баге, ойегге, сопсебеге иі еіс., 
доставить, дать кому возможность: езі 
іп аЦо Іасиііаз, иі еіс. — Ь) что-л. по¬ 
лучить, имѣть, зитріиит, пшптогипг 
(имѣть деньги). — с) что-л. одолѣть, сред— 
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ства къ чему-н., ЪеШ. — 2) теіоп., а) 
запасъ: уігогиш: ЬаЪеге іасиііаіет па- 
ѵіит. — Ъ) средства, состояніе (об. въ 
ріиг.). 

іасишіё, абѵ. плавно, краснорѣчиво. 
ГасипёІа, ас, $. способность говорить 

плавно, природное краснорѣчіе, даръ 
слова. 

іаснпёнз, а, пт, I) говорящій плавно, 
отъ природы краснорѣчивый, ѵіг. — II) 
плавный, оі;аііо. 

іаесйіа, ае, і. винно-каменная соль (*(*). 
іаеііз, см. Геііз. — Гаеп..., см. іеп... 
Гаех, Гассіз, Г. осадокъ, отстой, гуща, 

I) дрожжи, об. винныя дрожжи. — пер., 
подонки, низшій классъ, іаех рориіі или 
рІеЬіз. — П) въ широкомъ смыслѣ: а) 
осадокъ, отбросокъ сухихъ предметовъ, 
іеггепа (*)*). — Ъ) винно-каменная соль. 

Га&Іпёиз, и іа&Іппз, а, ит, буковый. 
Га^из, і, Г. букъ. 
Шйгіса (рЬаІагІса), ае, і. Фалярпка, 

то = метательное копье і*і*), то = зажи¬ 
гательная стрѣла (обвернутая паклею и 
обмазанная смолой, которую метали съ 
помощью катапульты). 

Гаісагіиз, Іі, т. дѣлающій серпы, ко¬ 
сы, кузнецъ, іпіег іаісагіоз, на Кузнец¬ 
кой улицѣ (ср. Кузнецкій мостъ въ Мо¬ 
сквѣ). 

іаісаіпз, а, ит, I) косами снабжен¬ 
ный, ^иа(ігІ2ае. — II) серповидный, въ 
видѣ серпа. 

іаіеііег, Гёга, Гёгшп. носящій, воору¬ 
женный серпомъ, косою (*г). 

іаііасіа, ае, і. обманъ, продѣлка, ин¬ 
трига, въ ріиг. тк. козни. 

Гаііасііёг, абѵ. обманомъ, плутовски. 
Гаііах, Іасіз, обманывающій, плутов¬ 

ской, лукавый. — о неодуш. = обманчи¬ 
вый 

Іаііо, ШеШ, ёге, собств. обманывать, 
I) заставлять скользить, діасіез ШИі ре- 
без.—II) пер.: а) дѣлать незамѣтнымъ, 
неузнаваемымъ, зідпа зеяиепбі (*(•): сііз- 
егітіпа (*(•): тебіаз зегтопіЬиз Ьогаз, 
незамѣтно проводить (*(-). — аѣзоі., аеіаз 
ІаЪііиг оссиііе ІаІІіЦие, время проходитъ 
тайно и незамѣтно (*[•): задіііа Іоп^е ОДЫ, 
дальняя стрѣла незамѣтно поражаетъ 
(*(*). —Ъ) дѣлать недѣйствительнымъ, 
не давать почувствовать, отеп (*}-), 
ІаЪогет (*)-).—с) не исполнять, не сдер¬ 
живать, нарушать, рготіззит: Гоейиз ас 
Ьбет. — аЦт аіда ге, обманомъ лишить 
кого чего.—(і)отъ кого-н.(=отъчьего на¬ 
блюденія, знанія, вниманія) ускользать, 
оставаться незамѣченнымъ укрывать¬ 
ся (объ одуш. н неодуш.), аЬзоІ. или аідт : 

аЬрІ: аЦт Ыііі (особ, въ вопросахъ) 
или поп іаіііі съ асе. с. іпГ.: аЦт под 
іаіііі съ ^шп с. сопі. — особ, съ рагі., 
Ьозііз іаіііі іпсейепз, незамѣтно подхо¬ 
дитъ : пес іеГеІІіі ѵепіепз Тизсиіапшп <Іи- 
сет, т. предводитель замѣтилъ его при¬ 
ближеніе. — е) обманывать, вводить въ 
заблужденіе, разз. шебіаі. = обманы¬ 
ваться, заблуждаться (объ одуш. и не¬ 
одуш.), зрез ешп Меіііі, онъ обманулся 
въ своей надеждѣ: Гаізит ЬаЪеге аЬ}т, 
обмануть кого: аіф зрет или оріпіопет, 
не оправдать надежды, ожиданія: Гасіет 
аіф боіо, коварно принять *чей-н. видъ 
(І*): ГаШ іоіа ге, совершенно заблуждать¬ 
ся: пізі те Гогіе Гаііо, пізі те анітиз 
Гаіііі и одно пізі те іаіііі, если я нс 
ошибаюсь. 

Гаізб, а<1ѵ. см. іаізиз II. 
іаізиз, а, ит, РАф. 1)асЦ.: 1) разз.: 

a) ложный, невѣрный, Гата, агдшпел- 
Іит. — Ъ) поддѣльный, подложный, под¬ 
ставной, Иііегае: іп Іисо іаізі Зітоепііз 
(*(*).— с) ни на чемъ не основанный, нс 
имѣющій основанія, пустой, зрез, іег- 
гог: орргоЪгіа, незаслуженное поруганіе 
(*(-).—2) асііѵ.,Фальшивый, лицемѣрный, 
Ьошо.— II) зиЪзі.,ГаІ8шп, і. п. а) ложь, 
неправда (прот. ѵегит), отс. іаізо, 
а<Іѵ. = ложно, ошибочно, невѣрно, не¬ 
справедливо; какъ сокращ. предложеніе 
одно Ызо! ложь I неправда! — Ъ) обманъ. 

Гаіх, іаіеіз, Г. а) серпъ, коса. — Ъ) 
садовничій ножъ. — с) Гаісез тигаіез, 
серповидные желѣзные крючья на ддин- 
ныхъшестахъ, употреблявшіеся при осадѣ 
для вырыванія камней изъ стѣнъ или для 
стаскиванія съ нихъ защитниковъ. 

іаша, ае, Г. I) молва, слухъ, аѣзоі.,. 
Гатя еі Ііііегіз, устно и письменно: іаша 
езі, іегі, ѵепі* (регѵепіі Тагепіит), та- 
паі, регсгеЪгезсіі, іепеі (держится), всѣ 
съ асе. с. іпГ. — И) сужденіе, 1) общест¬ 
венное мнѣніе, гласъ народа, рориіагіз: 
сопіга оріпіопет іататдиѳ отпіит. — 
2) слава, которою кто-л. пользуется, а) 
вооб.: таіа: заріепііае, Ъепе Іодиепбі.— 
b) прегн.: а) доброе имя, слава, іатя 
поЪіііз, тк. Гатае сопзиіеге. — /9) дурная 
слава, Гата аЦие іпѵіііа: тоѵегі Га¬ 
та (1*). 

* іатаіиз, а, нт, пресловутый. 
іатёз, із, Г. голодъ (прот. заііеіаз), 

1) вооб.: 1) соб.: аЦа ге іатет іоіегаге: 
За^ипііпі Гате (изморомъ) ѵісіі зипі.— 
2) пер.: а) алчность, страстное желаніе, 
жажда, аигі или аг^епіі (*(*). — Ъ) теіоп.: 
скудость въ выраженіи, сухость, зе,}щіі- 
іаз еі Гашез (прот. иЪегіаз еі соріа).— 
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II) прегн., голодъ = голодовка, безхлѣ¬ 
бица, Гатез, фіае іипс егаі іп Ьас теа 
Азіа. 

ГатШа, ае, (тк. аз послѣ раіег, та- 
іег, Шіиз, Шіа), Г. I) рабы, находящіеся 
подъ властью одного хозяина (ботіпиз), 
a) рабы, дворовые люди, челядь, домо¬ 
чадцы. — Ь) принадлежащая одному хо¬ 
зяину (Іапізіа) труппа, общество, ватага 
гладіаторовъ; отс. Гатіііат бисеге, сто¬ 

ять во главѣ, быть предводителемъ. — с) 
владѣтельнаго лица крѣпостные. — б) 
храму принадлежащіе крѣпостные, под¬ 
властные.— II) пер., 1) все семейство, 
семья, состоящая изъ свободныхъ и крѣ¬ 
постныхъ (=дѣти,родня, дворовые люди), 
тк. домохозяйство, движимое и недвижи¬ 
мое имущество, принадлежащее семей¬ 
ству; отс. раіег Гатіііаз ид*. Гатіііае, 
хозяинъ (куп. ,,самъ“): таіег Гатіііаз 
или Гатіііае, хозяйка: йііиз Гатіііаз, 
сынъ извѣстной семьи: Ьегсізсишіае Га - 
тіііае саизат а&еге. — 2) происходящіе 
по прямой линіи отъ одного родоначаль¬ 
ника = Фамилія; тк. родъ ($епз). — пер., 
философская секта, школа. 

ГатШагіз, е, принадлежащій къ дому, 
семейству, I) соб.: а) домашній, Іагез: 
соріае, имущество: гез, хозяйство, тк. 
состояніе, средства; отс. гез ботезіісае 
ас ГатШагез, домашнія и семейныя дѣ¬ 
ла.—Ь) семейный, йшиз: сопзіііит.— 
2) пер.: а) коротко знакомый, дружный, 
тк. съ баі. регз.: зиѣзі., Гашіііагіз, із, 
т. и Г. другъ дома, другъ, пріятель.— 
о неодуш., хорошо знакомый, дружес¬ 
кій, зегто:.ріга, права дружбы: абііиз.— 
b) какъ і. і. въ религіоз. языкѣ, бззит, 
выемка на имѣющей для государства 
важное значеніе части внутренностей 
(прот. йззшп ЬозШе). 

ГатШагІіаз, аііз, Г. короткое знаком¬ 
ство, дружеское обхожденіе, тѣсная 
дружба. 

ГйшШагІіёг, абѵ. дружески, подру¬ 
жески, дружественно. 

Гатбзиз, а, ит^извѣстный, I) пользую¬ 
щійся хорошею славою, извѣстный, слав¬ 
ный; въ дурномъ смыслѣ=пользующійся 
дурною славою. — П) поносительный, 
ругательный, саппеп (*)*). 

Гатйіа, Г. см. Гатиіиз. 
Гатйіагіз, е, служительскій, рабскій, 

Іига Гатиіагіа баге, порабощать (*)*). 
Гашйіог, аіиз зит, агі, служить, быть 

въ услуженіи, исполнять обязанности 
слуги, аЬзоІ. или съ баі. 

Гатйіиз, а, ит, служащій (тк. поэт, 
пер. о неодуш.=подвластный, покорный, 

адиа); об. зиѣзі., а) Еітйіиз, і, т. слуга, 
рабъ. — Ь) Г&тйіа, ае, Г. служанка, ра¬ 
быня. 

Гапаіісиз, а, ит, восторженный, Фа¬ 

натическій, изступленный; пер., о не¬ 
одуш. предм., сумасбродный. 

Гапшп, і, п. мѣсто, посвященное бо¬ 
жеству, а) священное мѣсто (прот. рго- 
Гапшп). — Ь) святилище, часовня, храмъ. 

Гаг, Гаггіз, п. полба (родъ пшеницы; 
поэт. тк. въ ріиг.). 

Гагсіо, Гагзі, Гагсіит и Гагішп, Іге, 
начинять, набивать, наполнять, риіѵі- 
пиз гоза Гагіиз. 

Гагіпа, ае, Г. мука. 
Гагга§о, Іпіз, Г. мѣсиво (изъ хлѣбныхъ 

зеренъ для скота), кормовое жито. 
Гагібг, бгіз, т. колбасникъ. 
іаз, п. іпбесі. (только пот., асе. и 

ѵос. зіпд.), I) соб. божеское опредѣленіе, 
божеское постановленіе, божескій за¬ 
конъ, естественный законъ, естествен¬ 
ное право (прот.;)‘из, челов. право), сопіга 
Газ, сопіга Газ ас ^из: ^з ас Газ опте бе- 
Іеге, попирать ногами челов. и бож. за¬ 
коны. — И) пер.: а) священный долгъ, 
священное право, священный порядокъ, 
рег опте Газ еі пеГаз аЦт зедш, всѣми 
правдами и неправдами: иііга Газ, боль¬ 
ше, чѣмъ слѣдовало бы (*)*); отс. Газ езі, 
сообразно съ долгомъ, дозволено, воз¬ 
можно, зіеиі Газ езі: Газ езі и Газ поп 
езі съ іпГ. или съ зир. 2 (напр. бісіи).— 
Газ поп риіаге (считать грѣхомъ) съ іпГ.— 
b) предопредѣленіе, Газ оЬзіаі (*)*); особ. 
Газ езі съ іпГ., судьбой предопредѣлено. 

Газсёа,—ёбіа, см. Газсіа,—іоіа. 
Газсіа (Газсёа), ае, Г. повязка, обвязка; 

въ част.: а) перевязка, бинтъ.— Ь) по¬ 
вязка на ляжкѣ у изнѣженныхъ людей.— 
c) грудная повязка. 

Газсісйіиз, і, т. связочка, пучокъ. 
Газсіпо, аге, заговаривать, обворажи¬ 

вать, тк. сглазить. 
Газсіпит, і, п. и Газсіпиз, і, т. муж¬ 

ской членъ. 
ГазсШа (Газсёбіа), ае, Г. повязочка. 
Газсіз, із, т. связка, пучокъ; особ. 

Газсез, пукъ прутьевъ съ торчавшей изъ 
нихъ сѣкирой, какъ символъ верховной 
власти, который носили ликторы (Газсез 
ргаеГегге: Газсез Ьаѣеге, приказывать 
носить предъ собою: Газсез зшшпіііеге, 
преклонять пукъ прутьевъ въ знакъ ува¬ 
женія и въ карт. = оказывать кому почте¬ 
ніе) ; отс. въ связи = консульская власть 
(баге аіеі Газсез), и теіоп. = высокая 
должность (особ, консульство), власть. 

Газіі, огипц ш. см. Газіпз, а, ит. 
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ГазіійІо, Іѵі, Ниш, І»е, брезгать чѣмъ, 
чувствовать* имѣть, обнаруживать от¬ 
вращеніе, антипатію къ чему, вслѣд¬ 
ствіе отвращенія, презрѣнія отвергать 
что-н., I) соб., аѣзоІ. иди съ асе. (напр. 
оіиз *)*).— Н) пер., а^ш: а^й (напр. 
ргесез акуз): съ іпГ. или асе. с. іпГ. — 
аѣзоІ., іп гесіе іасііз, находить недо¬ 
статки въ честныхъ поступкахъ. 

іазіійібзё, айѵ. а) съ отвращеніемъ, 
/презрительно. — Ь) брезгливо = разбор¬ 
чиво, съ педантическою строгостью. 

іазіійібзиз, а, иш, брезгливый, I) чув¬ 
ствующій отвращеніе, 1) соб., физич., 
прихотливый, аигішп зепзиз. — 2) пер.: 
■а) вооб., чувствующій отвращеніе, пре¬ 
сыщеніе, пренебреженіе къ чему, съ §еп., 
Ьаііпагиш Ііііегагит. — аѣзоІ., ае&гіто- 
піа, пресыщеніе житейскими муками 
(•(-). — Ь) въ част.: а.) брезгливый = раз¬ 
борчивый, прихотливый, капризный, тк. 
іп аіда ге. — важный, гордый, пре¬ 
зрительный, тк. іп акрп.— И) (поэт.) 
возбуждающій отвращеніе=противный, 
соріа, постылое богатство. 

Г&зІІйІит, іі, п. I) брезгливость, от¬ 
вращеніе (вслѣдствіе пресыщенія, къ удо¬ 
вольствіямъ вкуса, слуха, зрѣнія).— И) 
пер.: а) вооб., отвращеніе, нерасполо¬ 
женіе (антипатія), пренебреженіе (поэт, 
тк. въ ріиг.), аѣзоІ. или съ §еп. зиіу. 
и оЪр — Ь) въ отношеніи вкуса и кри¬ 
тики, склонпость къ осужденію, прихот¬ 
ливый вкусъ, педантство (поэт. тк. въ 
ріиг.), аЬзоі. или съ доп. зиЦ'.,или §еп. 
оЬр §египй. (напр. ашііешіі). — с) пре¬ 
зрительная гордость, важничаніе (поэт, 
тк. въ ріиг.). 

* ГазІІ^аіё, айѵ. покато. 
іазіі&аіия, а, иш, а) (внизъ) покатый, 

отлогій, соШз, 1і§па.—Ъ) (вверхъ) остро¬ 
конечный, асшпеп, іезіийо. 

Іазіідіиш, 1і, п. наклонъ боковыхъ 
поверхностей предмета, I) внизъ, ^по¬ 
катость, скатъ, склонъ, тоШ ІазЬі^іо: 
Іепиі Газіі^іо.—2) относительная глубина, 
основаніе, зсгоЬез раиіаііт ап^изііоге 
Газіі^іо, ямы съ постепенно суживаю¬ 
щимся спускомъ = воронкообразныя 
ямы.—II) вверхъ, •) аЬзіг., подъемъ, 
возвышеніе, іеві іаяіі^іо (постепенно 
поднимаясь): рагі акііийіпіз Газіі^іо, съ 
вершинами, лежащими на одинаковой (съ 
Алезіей) высотѣ.—2) сопсг.: а) подъемъ 
почвы,возвышеніе, аіііиз іеггае, доволь¬ 
но высокое нагорье. — Ь) верхушка 
шипца (двускатной кровли), двускатная 
кровля, шипецъ, тк. фронтонъ на хра¬ 
махъ и богатыхъ домахъ, Іетріогит.— 

с) вооб. верхѣ, верхушка, вертпна, 
верхній край, топііз: ІЪпііз, высота, на 
которой находится родникъ.—пор., «^сте¬ 
пень, положеніе, званіе, достоинство, 
йісіаіигае аШиз: рагі іазіі&іо зіеііззе іп 
иігадие Гогіипа.—р) главнѣйшій пунктъ, 
важнѣйшее обстоятельство, зшшпа зе- 
диаг Газіі^іа гегит (*)*). 

1. {азійз, йв, т. спесь, презрительная 
гордость, надменная холодность, недо¬ 
ступность, ай Газішп, по тщеславной 
прихоти (і*). 

2. Газіиз, а, иш, въ соединеніи: йіез 
іазіиз, об. ріиг. йіез іазѣі и одно Газіі, 
дни, въ которые преторъ могъ судить и 
произносить приговоръ, присутственные 
дни (прот. йіез пеіазіі).— отс. а) роспись 
судебнымъ днямъ, находившаяся въ ру¬ 
кахъ верховныхъ жрецовъ (ропЪШсез) 
и ставшая извѣстной народу только въ 
305 г. до Р. X. — Ъ) развившійся изъ 
этой росписи и заключавшій въ себѣ 
всѣ дни года съ обозначеніемъ празд¬ 
никовъ и событій (рожденій, смертныхъ 
случаевъ и т. п.), римскій календарь, 
исправленный Цезаремъ; отс. хроника, 
лѣтопись, Газіі тешогез (•)*): іазіюз еѵоі- 
ѵеге типйі (*)*).— с) іазЪі сопзиіагез или 
та§ізі;гаі;иит, непрерывный списокъ ли¬ 
цамъ, занимавшимъ высшія должности. 
Шаііз, е, роковой, I) вооб., а) судьбою 

назначенный, предопредѣленный, отс. 
естественный (напр. тогз).— Ъ) роковой 
(вѣдающій судьбы людей, напр. ИЪп, 
книги судебъ: йеае, о паркахъ). — II) въ 
част., роковой =• гибельный, пагубный, 
смертоносный. 

ГаіаШёг, айѵ. по опредѣленію судьбы. 
Шёог, Газзиз вит, ёгі, 1) признавать, 

не отрицать, признаваться (прот. іпйііаз 
іге, іпіШагі, пе§аге), аѣзоІ. или ак^й 
(ѵега, признаваясь говорить правду *)*): 
йѳ аЦа ге, йе зе; съ асе. с. іпГ.; съ 
допол. предл. — тк. разз. съ пот. с. іпі*., 
диі (а§ег) риЫісиз Гаіеаіиг, признается. 
II) пер., обнаруживать, показывать, акрі 
(ігат ѵиііи *)*: Газзиз йеит, показавшій 
себя богомъ ■)•) или съ асе. с. іпй; сь 
допол. предд. 
Шісапиз и іаіісіпиз, а, пт, проро¬ 

ческій, предрекающій будущее. 
ШІйІсиз, а, иш, пророческій, пред¬ 

сказывающій, апиз, вѣщунья. 
ШШг, Гёга, Гёгит, смертоносный, 

смертельный. 
Ші^аііо, опія, Г. утомленіе. 
Ші$о, аѵі, аішп, аге, гонятъ до уста¬ 

лости, отс. утомлять, I) соб., тѣлесно 
и умственно, аЬзоі. или акрп, акрі: 
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аЦт (зе) или а^(і аЦа ге: поэт., тсз- 
зез, заглушать (о сорной травѣ): зііѵаз, 
постоянно охотиться въ лѣсахъ (*(*): сіеп- 
іеш іп сіепіе, напрасно тереть зубъ о 
зубъ (*)*): сііет посіепиріе гетідіо, день 
и ночь неутомимо грести (*)*).—II) пер., 
безпокоить, не давать покоя, мучить 
(тѣлесно и умственно), 1) вооб.: а^т: 
Іаіідаіпз аіда ге (напр. Гате, ѵегѣегіѣиз, 
іогтепііз, і^пі). — 2) въ част., словами 
безпокоить, неотступно побуждать, то¬ 
ропить, зосіоз (•(•): Магіет, неотступно 
требовать войны (у); или назойливо при¬ 
ставать къ кому съ чѣмъ, осаждать, 
аЦт ргесіѣиз. 
ШіІЦшіз, а, пт, предсказывающій 

судьбу. 
Шізсо, сге ,трескаться, распадаться.— 

пер., ослабѣвать. 
Шиш, і, п. изреченіе, I) божеское 

предвѣщаніе, прорицаніе, іаіа ЗіѣуШ- 
па: іаіа ітріеге, способствовать испол¬ 
ненію опредѣленій судьбы. — И) прегн.: 
а) вѣчнымъ закономъ природы устано¬ 
вленный, ненарушимый міровой порядокъ, 
законы природы. — отс. судьба, рокъ, 
иногда роковое рѣшеніе, воля боговъ.— 
теіоп., о вещахъ, рѣшающихъ участь, 
за^іііае, яиае Тгсдае Іаіит іиеге, роко¬ 
выя для Трои. — ѣ) въ част., а) пред¬ 
опредѣленіе = часъ смерти, естествен¬ 
ный предѣлъ жизни, таіигіиз ехзііпдиі 
диат Іаіо зио: іаіо сесіеге: Іаіа рго- 
іегге, отдалить часъ смерти, продлить 
жизнь (•(•). — Р) эмфат., иесчастіе, ги¬ 
бель, насильственная смерть, теіоп., о 
лицахъ, (Іио іііа геі риЫісае раепе Іаіа. 
ШГшз, а, ит, глупый, слабоумный. 
*Гаизіё, абѵ. благопріятно, счастливо. 
Іаизіиз, а, ит, благопріятный - сча¬ 

стливый, особ, предвѣщающій или при¬ 
носящій счастіе, тк. аіеі. 

Іаиібг, бгіз, т. доброжелатель, по¬ 
кровитель, аЬзоІ. или съ деп.; въ част., 
хлопальщикъ. 

Гаиігіх, ігіеіз, I. доброжелательница, 
покровительница. 
Іаих, аЫ. Іаисе, I., об. ріиг. Гаисез, 

сіит, I. 1) верхняя узкая часть глотки 
(§и1а) рядомъ съ дыхательнымъ горломъ 
()иди1ит), затѣмъ теіоп., глотка, горло 
(прот. зіотасЬиз, пищепріемный ка¬ 
налъ).—въ карт., Саііііпа сит ехегсііи 
ІаисіЪиз иг^иеі, сидитъ у Насъ на шеѣ: 
^йит ІаисіЬиз ргетегеіиг, когда къ нему 
приставали съ ножомъ къ горлу. — И) 
пер., только ріиг. Іаисез, а) пасть, егі- 
реге аідпі е іаисіЬиз акдз. — Ь) узкій 
проходъ, узкій входъ; отс. тк. проливъ 

(напр. Неііезропіі); перешеекъ (напр. 
апдизіае); устье рѣки (напр. зіссае- 
1*). — Ь) ущелье, пропасть, бездна, іег- 
гае: Огсі (■)■). 

іауёо, Іаѵі, Іаиіит, ёге, благопріят¬ 
ствовать, быть благосклонпымъ, о бо¬ 
гахъ, быть милостивымъ, I) соб.: 1) вооб. 
(прот. аідт осііззе), съ баі.—2) въ част.,, 
благоволить, а) своимъ благоволеніемъ 
поддерживать, покровительствовать, спо¬ 
спѣшествовать (прот. аісі асіѵегзагі), 
аЬзоІ. или съ Даі. (геЬиз аіф, держать 
чью сторону). — Ь) о зрителяхъ, аппло- 
дировать; пер., ЬопогіЬиз аіф.— с) Іа- 
ѵеге оге, Ііп^иа, при отправленіи рели¬ 
гіозныхъ обрядовъ, пе говорить ничего 
такого, что могло бы служить дурнымъ 
предзнаменованіемъ, т.-е. или говорить 
благочестивыя слова, или благоговѣйно- 
молчатъ. — И) пер. быть склоннымъ = 
желать. 

ІаѵіІІа, ае, I. тлѣющій пепелъ, горя¬ 
чая зола. 

Гаѵбпіиз, Іі, т. западный вѣтеръ,, 
зефиръ. 

Іаѵбг, бгіз, т. благосклопность, бла¬ 
говоленіе, отс. рукоплесканіе, одобреніе. 

іаѵиз, і, т. медовый сотъ. 
Іах, Гасіз, I. Факелъ (об. сосновая лу¬ 

чина); отс. а) карт., «) вооб.: Іасе& 
бісепбі, сила краснорѣчья: аісі асі ІіЬі- 
(Ііпет Іасет ргаеіегге, показывать кому 
дорогу къ сладострастію. Р) подстре¬ 
каніе ко злу, Іасез асісіеге аісі, подстре¬ 
кать кого: Іах іпсепсііогит, причинагс; 
о лицахъ = виновникъ. — Ь) пер.: <*) 
(поэт.) свѣтъ солнечный или лунный. — 
р) свѣтило, какъ метеоръ, комета. 

Гёѣгіз, із, I. лихорадка, асиіа (Прот. 
Іоп^а): іеЬгет (ІеЬгіт) ЬаЬеге. 

ІёЪгйа, см. ІеЪгииз. 
ІёЪгйагІиз, а, ит, соб. къ очищенію 

принадлежащій; а) отс. тепзіз ІеЪги- 
агіиз и одно ІеЪгиагіиз, Іі, т. мѣсяцъ 
очищенія, умилостивленія, Февраль, до 
децемвировъ (304 г. отъ о. Р.) послѣд¬ 
ній мѣсяцъ въ году. — Ь) къ февралю 
принадлежащій, Февральскій, Каіешіае. 

ГёЪгйиз, а, ит, очистительный, въ ре¬ 
лигіозномъ смыслѣ, только зиЪзі., Іеѣгйа, 
бгит, п. а) очистительныя средства. — 
Ь) праздникъ очищенія (въ февралѣ мѣ¬ 
сяцѣ). 

іёсіаііз, см. Геііаііз. 
ІесншШаз, аііз, I. плодородіе (тк. 

карт. = плодовитость). 
Іесшніо, агс, дѣлать плодороднымъ,, 

удобрять (I). 
іесишіиз, а, ит, I) пдодор^диый = 
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плодопоспый, плодовитый, а) соб. — Ь) 
нер., обильный, въ изобиліи снабжеп- 
ный, богатый, полный. — И) плодотвор¬ 
ный = оплодотворяющій. 

Гёі, Геіііз, п. желчь; особ, змѣиная, 
какъ ядъ (•}*).—пер., ненависть, злоба (*(•). 
Шёз (Геііез) и Гёііз, із, Г. кошка. 
ГеІІсЦаз, аііз, Г. счастіе, благополучіе, 

удача, успѣхъ (тк. въ ріиг.), аЬзоІ. 
(зшшпа Геіісііаз сеіегйлздііе, полный и 
быстрый успѣхъ), или съ §еп. (въ чемъ). 

ГёІІсІІёг, асіѵ. плодоносно, обильно; 
особ. пер., счастливо, благополучно; 
въ пожеланіяхъ, дай Богъ счастія! 

іеііз, см. Геіез. 
іеііх, Исіз, I) плодородный, плодонос¬ 

ный, агЬог, ге§іо (-)-).—И) пер.: 1) счаст¬ 
ливый, брагонолучпый, а) вооб., поэт, 
тк. съ §еп. или іпГ. (напр. ^ио поп Ге- 
Іісіог аііег ип^иеге іеіа ѵепепо, который 
удачнѣе другихъ отравлялъ стрѣлы *)*).— 
Ь)=богатый, Іаш Геііх еззез (і).—2) ас- 
ііѵ. = приносящій счастіе, благопріят¬ 
ный, отс. диосі Ьопит, іаизіит, іеііх 
іогіипаіипцие зіі. 

Геііез, см. Геіез. 
Гётёп, тіпіз, п. см. Гетиг. 
Гегаіпа, ае, Г. женщина, о животныхъ= 

самка (прот. таз) 
Гётіпёиз, а, иш, женскій; пер., бабій, 

изнѣженный, слабый. 
Гёшиг, іётбгіз, и об. Гётіпіз, п. верх¬ 

няя часть лядвеи, бедро. 
Гепйо, толкать, основа для сіеГепсіо, 

ойепсіо и пр. 
іепёЬгіз, е, относящійся въ процен- 

тамъ, процентный. 
ГёпёгаІІо, опіз, Г. отдача денегъ въ 

ростъ, въ дурномъ смыслѣ, ростовщи¬ 
чество. 

іепёгаібг, бгіз, т. отдающій деньги 
на проценты, въ ростъ, капиталистъ, 
въ дурномъ смыслѣ, ростовщикъ. 

Гёпёгог, аіиз зиш, агі, 1) давать на 
проценты, въ дурномъ смыслѣ, взимать 
лихвениые проценты съ капитала, ре- 
сипіат: Ьіпіз сепіезітіз (по 2°/0 въ 
мѣсяцъ, т.-е. по 24°/0). — карт., Ьепе- 
йсіит, оказывать благодѣяніе изъ ко¬ 
рыстныхъ видовъ. — аЬзоІ., заниматься 
ростовщичествомъ, барышничать. — И) 
прегн., ростовщичествомъ разорять, рго- 
ѵіпсіаз. 

Гёпезіга, ае, Г. I) окно, окошко. — 
II) отверстіе въ стѣнѣ, бойница, амбра¬ 
зура, іепезігае ай іогшепіа тіііепсіа. 

Іепёиз, а, ига, изъ сѣна сдѣланный, 
Ьотіпез, соломенныя чучела. 

ГёпІІе, із, п. сѣновалъ, сѣнникъ. 

Гёпшп (Гаепиш, Госпит), і, п. ёѣно^. 
погов., Гепит (пукъ сѣна) ІіаЪеі т согпи^ 
онъ — быкъ-бодунъ (т.-е. онъ человѣкъ- 
опасный •(*). 

Гепиз, бгіз, п. проценты, ростъ, рѳ- 
сипіат аіеі баге Гепогі, на проценты.— 
теіоп., а) возросшіе вслѣдствіе прира¬ 
щенія процентами долги, Гепоге оЬгиі, 
тегзит еззе, ІаЬогаге, быть обременен¬ 
нымъ долгами.—Ь) капиталъ, отданный 
на проценты. 

Гёга, ае, Г. см. Гегиз, а, иш. 
ГёгасШз, асіѵ. плодоноснѣе, обильнѣе. 
Гёгаііз, е, I) погребальный, похорон¬ 

ный, траурный, Іешриз или сііез (ріиг.), 
годовщина, годовая память (въ февралѣ; 
ср. рус. родительская суббота). — зиЬзі.^ 
ГегаІІа,ішп,п.похороны;и годовая память,. 
поминки.—II) пер., пагубный, гибель¬ 
ный, ап пиз. 

Гегах, гасіз, плодородный, а) соб.,. 
плодопоспый, съ деп. и аЫ., іегга Гегах 
Сегегіз, хлѣбородная (*)*).—Ь) пер., плодо¬ 
витый. 

Гегсйішп, і, п. I) носилки; отс. Гегс. 
ротрагшп, носилки съ изображеніями 
боговъ, носимыя въ торжественныхъ про¬ 
цессіяхъ.—II) теіоп., блюдо, кушаніе. 

Гёгё и Гсгте, асіѵ. I) почти, прибли¬ 
зительно, примѣрно, Ііос Г. ДііГегипі, 
тѣмъ, напримѣръ, отличаются: поп Гете 
^иі5^иат, едва ли кто-нибудь. — при 
числит. = приблизительно, около. — Л> 
прегн., почти всегда, почти вездѣ, во¬ 
обще, обывновепио (прот. гаго, іпіегсішп). 

Гёгепіагіиз, Іі, ш. стрѣлокъ, легко¬ 
вооруженный солдатъ. 

Гёгеігшп, і, п. носилки, особ, погре¬ 
бальныя (•(*). 

Гёгіае, агшп, Г. дпи отдохновенія,, 
праздничные дни, праздники; поэт. пер.= 
покой, миръ. 

ГегШиз, а, .иш, РАф. снободиый отъ 
занятій, праздный, досужій, шаіе Гегіа- 
іиз, некстати гуляющій (*}*). 

Гёгіпиз, а, иш, звѣриный, дикихъ звѣ¬ 
рей; зиЬзі., Гегіпа, ае, Г. звѣрина, ди¬ 
чина (•(•). 

Гёгіо, Іге, ударять, бить, поражать,. 
I) вооб.: 1) соб.: а) вооб , аЬзоІ. или 
а^сі (таге, грести *(*), а^т: а^сі ила 
а^т а^а ге.—Ь) касаться чего-н.; отс. 
зійега зиЫіті ѵегіісе, высоко поднятымъ- 
челомъ касаться звѣздъ (*(*). — 2) пер.: 
тесііит, держаться середины: а1^с1 Гегііг 
зепзшп, апітит, производитъ впечатлѣ¬ 
ніе на г с. — II) прегн., а) убивать, за- 
калать, аЦт: аЦт зесигі, отрубать кому 
голову; отс. теіоп., Гоейиз, заключать- 
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•союзъ (при этомъ закалывали жертвен¬ 
ное животное). — Ъ)разрубать, зігісіо 
геііпасиіа Гетто (+). — с) ѵегѣа раіаіо, 
ороизносить слова (•(•). 

ГёгМаз, аііз, Г. дикость. 
Геппё, см. Гете. 
Гегшепіиш, і, п. I) закваска. — И) 

перебродившій ячный отваръ, пиво (і*). 
Гёго, ШИ, Іаіиш, Гегге, носить, I) съ 

•господствующимъ понятіемъ ношенія, до¬ 
ставленія, А) вооб., что-н. удобоносимое 
аосить, приносить, 1) сооб.: а) съ пре¬ 
имущественнымъ понятіемъ носить, нести, 

-аЦт или аіяб: аЦт или аЦб съ аЫ. 
(на чемъ), съ зирег с. асе., съ іп или 
рег с. асе., съ ех с. аЫ. — такъ въ і. і.: 
а) Г. ѵепігеш, ходить съ животомъ, быть 
беременной.— р) воен. і. і.: аппа Гегге 
роззе, быть способнымъ къ военной служ¬ 
бѣ : агта сопіга, абѵегзиз или іп аЦт, 
отправляться противъ кого: зідпа іп 
Ьозіет, выступать, итти противъ врага: 
<ріа ітреіит іиііззеі (нападать). — Ь) съ 
преобладающимъ понятіемъ доставленія, 
приносить, аЦб, аіеі аЦб (аіеі сотріе- 
хит, желать обнять кого: зідпа, давать 
-знакъ *(•); особ, даръ, жертву приносить, 
посвящать, подати вносить, зиргета сі- 
пегі, отдавать послѣдній долгъ (*(•). — 
аіеі аідб. — 2) пер.: а) съ господствую¬ 
щимъ понятіемъ ношенія, а) вооб. но- 

•сить* потеп іпщиі (*(•): а^т іп осиііз, 
очень любить кого: ргае зѳ аЦб или 
съ асе. с. іпГ., выставлять на видъ, по¬ 
казывать, обнаруживать (<1о1огет, Іаеіі- 
ііат; прот. біззітиіагѳ; и прот. оЬзсиге 
или сіат Г., скрывать). — р) = перено¬ 
сить, выдерживать, аЦб (ітреіит), аЦт 
или съ іпі*. — аЬзоі., поп іегат, поп ра- 
ѣіаг, поп зіпат, я не потерплю, я не 
позволю, я не допущу. — отс. съ а<1ѵ. и 
т. п. == такъ или иначе переносить, аЦб 
Гасііе, ае^ге, тоіезіе, дгаѵііег тоіезіедие: 
аецио (или іпцио) апіто, переносить 
равнодушно (быть недовольнымъ, сер¬ 
диться, обижаться): тоіезіе іегге бе 
аЦо: ^гаѵііег или аедге Гѳгге съ асе. с. 
іпГ. - рагі., поп Гегепбиз, невыносимый, 
непозволительный, Гасіппз: поп Гѳгепбшп 
съ асе. с. іпГ. — Ь) съ господствующимъ 
понятіемъ доставленія, а) (== айегге, 
ойегге) приносить, подавать, орет, аихі- 
Пит: поэт , аіеі іібѳт, вѣрить кому. — 
тк. доставлять, причинять кому что, аіеі 
іисіит еі Іасгітаз, регпіеіет.—р) устно 
приносить, т.-ѳ. аа) доносить, извѣщать, 
аЦб: аіеі аЦб или съ асе. с. іпГ. — тк. 
тіЬі Гата іиііі съ асе. с. іпі* (*(•). — рр) 
устно приносить, ргесез бипопі (■(•); отс. 

предлагать, аЦат (въжепы): сопбіііопет 
аіеі, иі еіс. — у у) особ, государ. и юри- 
дич. і. і.: зийга^іит, подавать голосъ 
въ комиціяхъ: тк. зепіепііат бе еіс.: 
Іедет, предлагать законъ (тк. бе аЦа 
ге): годаііопет бе аЦо, сопіга или іп 
аіфп, аб рориіит, іп рІеЬет, вносить 
законопроектъ, предложеніе. — тк. одно 
іегге аб рориіит, иі еіс.: одно Гегге бе 
аЦа ге или иі еіс.: (аіеі) з*ибісет (объ 
истцѣ) предлагать (отвѣтчику) судью, и 
пер., приносить на кого жалобу въ судъ.— 
у) объ аЬзіг., приносить съ собою, тре¬ 
бовать, допускать, опредѣлять мѣру, диіб 
гез, ^иіб саиза, яиіб іетриз іегаі, іи 
Гасііііте регзріеіез: иі теа Гегі оріпіо, 
по моему мнѣнію: паіига іѳгі, иі еіс.— 
В) въ част., 1) въ домовую книгу вно¬ 
сить, іегге ассеріит, ехрепзит, см. ассі- 
ріо и ехрепбо.— 2) письменно или устно 
разлосить вѣсть, слухъ распространять, 
часто говорить, разсказывать, въ разз., 
быть въ обращеніи, быть въ рукахъ или 
на языкѣ у всѣхъ, а) письменно: сиз из 
зегіріа іегипіиг. — Ь) устно, аЦб зегто- 
піЪиз, ІаибіЬиз, выхвалять что-н.: іапіо 
ореге Геггі. — отс. іегипі, въ разз., івг- 
іиг, іегипіиг, говорятъ, разсказываютъ, 
іегипі съ асе. с. іпГ.: тк. іегге съ двумя 
асе., выдавать кого за что, объявлять, 
называть.— 3) уносить, а) въ хорошемъ 
смыслѣ, а) уносить, карт., поп іасііит 
іегез, я не буду молчать; пе іб ^иібет 
аЬ Тигпо іасііит іиііззе, даже при этомъ 
Т. не молчалъ: аЦб ітрипе отдѣлаться, 
остаться безъ наказанія.—р) теіоп., 
уносить = получать, рагіет ргаебае: 
ѵісіогіат ех аЦо, одерживать побѣду 
надъ к., гезропзшп аЪ аЦо: сепіигіат, 
ігіЬит получать голоса центуріи, трибы: 
гериізат, получить отказъ. — Ъ) въ дур¬ 
номъ смыслѣ, насильно гс уносить, ак^б, 
аЦт.— отс. Г. еі а§еге, уносить вещи и 
уводить животныхъ**грабить. — С) при^ 
носить, давать, ітс^ев (о почвѣ). — II) 
съ преобладающимъ понятіемъ движенія: 
1) нося приводить въ движеніе, двигать, 
носить, особ, быстро, поспѣшно двигать, 
носить, гнать, и іегге зе или тебіаі. 
іеггі, быстро двигаться, быстро итти, 
спѣшить, бросаться, ѣхать гс, о неодуш. 
предм. тк. летать (подниматься, опускать¬ 
ся), а) соб.: а) асі.: диосипиріе ребѳз 
іегепі, куда понесутъ ноги (*(•): бопшт 
ребет, итти домой (*(•): дгабиз іп^еніез, 
дѣлать большіе шаги: дгеззшп, итти (■)-): 
саеіо зиріпаз тапиз, поднимать къ небу 
(•(•): іп еат рагіет, ^по ѵепіиз і*егі, дуетъ: 
ѵепіі іегепіез, попутные вѣтры. — р) ге- 



Гбгбсіа — 253 — Гегѵёо 

Яех.: зѳ аісі оЪѵіат, итти кому навстрѣ¬ 
чу : (зе) а<і аідт, бросаться на кого: зѳ 
$. аЦш, являться, выступать въ качествѣ 
кого. — у) тесііаі., сигзи іп Ъозіет іеггі: 
сіаззіз іпіеггіѣа іегіиг, несется (*)*): Шіе- 
пиз сііаіиз іегіиг рег еіс., стремительно 
течетъ. — Ъ) пер.: аідт ІашііЪиз (тк. 
ргаесірий Іаисіе) или аідт іп или а<1 сае- 
Іит ІаисііЬиз, превозносить до небесъ: 
аідсі іп та^из, преувеличивать: гет зирга 
іегге диат Яегі роіевѣ, преувеличивать 
до невозможности: ошпі со^ііаііопе іеггі 
асі а1д<1, всѣми помыслами стремиться 
къ чему-я. — о желаніи, склонности, по¬ 
буждать, влечь, ізіис тепз апіптздие 
іегі (■{•): і*егѣ апітиз съ іпГ.: зі тахіте 
апітиз іегаі, если бы мы очень желали.— 
подобно беггі аідий ге, о страсти, увле¬ 
каться, сгшіеіііаіе. — 2) вести къ дѣли, 
о дорогѣ, ехіга пшгшп асі рогіит; пер.: 
асі ѵегит у іа іегі аідт. 

Іёгосіа, ае, Г. дикая отвага, неустра¬ 
шимость, необузданная страсть къ воинѣ; 
въ дурномъ смыслѣ = дикость, необуз¬ 
данность, задоръ, дерзость. 

іёгосііаз, аііз, Г. отважность, неустра¬ 
шимость; въ дурномъ смыслѣ = необуз¬ 
данность, дерзость. 

Гёгосііёг, асіѵ. отважно, неустрашимо; 
въ дурномъ смыслѣ = необузданно, за¬ 
дорно, дерзко. 

Іёгох, осіз, необузданный = отваж¬ 
ный, неустрашимый, воинственный; въ 
дурномъ смыслѣ = необузданный, дикій, 
дерзкій, задорный (прот. тіііз, і^пагиз), 
а) объ одуш., аЬзоІ. или съ аЫ., или 
съ §еп., съ асі с. асе. (напр. асі Ьеііап- 
<1шп), съ асіѵегзиз с. асе., съ <іаі. регз. 
(по отношенію къ). — Ь) о неодуш., сиг- 
гіі епіт іегох аеіаз, неудержимо уле¬ 
таетъ (|). 

Геггашепіиш, і, п. желѣзное (или же¬ 
лѣзомъ обитое) орудіе, желѣзный ин¬ 
струментъ (буравъ, заступъ, кирка, мо- 
тыка, топоръ, и оружіе: мечъ, кинжалъ, 
бритва и т. п.). 

іеггагіиз, а, иш, къ желѣзу относя¬ 
щійся, желѣзный.— зиЪзі., іеггагіа, ае, 
Г. желѣзная копь. 

Геггаіиз, а, иш, желѣзомъ снабжен¬ 
ный, покрытый, окованный, о солдатѣ = 
одѣтый въ латы, а§тіпа, латники. 

Геггёиз, а, иш, желѣзный, I) соб.: сіа- 
ѵиз. — И) пер., желѣзный = а) безчув¬ 
ственный, жестокій, оз, мѣдный лобъ.— 
ргоіез или $еаз, желѣзный вѣкъ (прот. 
аигеа *}*). — Ъ) твердый, непреклонный, 
непоколебимый, ѵох (•)*): согриз еі апі¬ 
тиз Саіопіз. — о лидѣ, дио іеггеа гезіо? 

(|). — с) тяжкій, зогз (•)•): 8отпи» 
(= смерть •)•). — сі) тяжелый, зегіріог. 

Геггй&Іпёиз, а, иш, похожій цвѣтомъ 
на ржавчину желѣза, темнокрасный, тем¬ 
наго цвѣта (|). 

Геггп^о, Іпіз, Г. ржавчина, отс. темно¬ 
красный цвѣтъ, пурпуровый, багряный 
цвѣтъ, темный цвѣтъ, и вооб. мракъ,, 
тьма (напр. $. оЪзсига *}*). 

Геггиіп, і, п. желѣзо, I) какъ мате¬ 
ріалъ, іаЬгіса аегіз еі іеггі. — пер., о* 
крѣпости духа, іп ресіогѳ іеггшп §егіі 
(І).—II) какъ издѣліе, теіоп.: а) вооб.= 
желѣзное орудіе (топоръ, мотыка, сош¬ 
никъ и т. п.).—Ь) въ част., оружіе, 
особ, мечъ; отс. іегго і^підие или іегго* 
аідие і§пі или і§пі Геггодие, огнемъ в 
мечомъ: іегго или сит іегго, вооружен¬ 
ною рукою, съ мечомъ въ рукѣ, войною, 
силою. 

ГегіІІіз, е, I) плодородный, плодонос¬ 
ный, плодовитый, тк. богатый (прот. 
зіегіііз; соб.1 и пер.), аЬзоІ., съ §еп., съ 
аЫ. — И) (поэт.) дѣлающій плодород¬ 
нымъ, плодоноснымъ. 

ГегШНаз, аііз^ Г. плодородность, пло¬ 
доносность (прот. зіегііііаз). 

Гёгйіа, ае, Г. шнильникъ, или дурно- 
пахучникъ, отс. вооб. прутъ, лоза, 
(какъ орудіе наказанія) розга. 

іёгиз, а, пт, дикій (прот. сісиг, тап- 
зиеіиз), I) соб., дико растущій, въ пу¬ 
стынѣ (въ лѣсахъ) живущій, необработан¬ 
ный, некультивированный, зиЬзі., а) іега, 
ае, і. звѣрь, дикое животное (прот. сі¬ 
сиг); отс. пер., та§па тіпогдие іегае,. 
большая и малая медвѣдицы (созвѣз¬ 
діе *(■). — Ь) (поэт.) іегиз, і, т. звѣрь.— 
II) пер.: а) по образованію дикій, гру¬ 
бый. — Ъ) по характеру = суровый, без¬ 
чувственный, жестокій. 

ГегтёГасЮ, Гёсі, іасіиш, ёге, дѣлать 
горячимъ, кипятить, накаливать, іегѵе- 
Гасіа засиіа, раскаленные (т.-е. оберну¬ 
тые зажженною паклею) дротики. 

Гегѵепз, епііз, РА<у. кипящій, горя¬ 
чій, раскаленный (прот. й*і§і(Іиз); пер., 
а) горячій, пылкій. — Ь) неистовый, 
разъяренный, Іаігопез. 

Гегѵёо, Ъйі, ёге, и (др. и поэт.) Гегѵо, 
ті, ёге, I) кипѣть, быть горячимъ, адиа 
Гегѵепз. — II) въ широкомъ смыслѣ = 
волноваться, 1) соб.: а) о водахъ, бурѣ 
и т. п., волноваться, бушевать, свирѣп¬ 
ствовать; Ь) о множествѣ, кипѣть = быть 
въ сильномъ движеніи, кишѣть, съ сіе- 
с. аЫ. = подниматься во множествѣ съ. 
чего = кишѣть надъ чѣмъ (*)•); с) о мѣстѣ ѵ 
на которомъ происходитъ кипучая дѣн- 
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тельность, ореге ошпіз зешііа Гегѵеі, 
«ипитъ работа на гс (і*). — 2) пер.: а) 
«ооб., Гегѵеі Ріпйагиз (і*). — Ь) въ част.: 
«) отъ страсти горѣть, пылать, особ. 

<(съ и безъ іга) = пылать гнѣвомъ, не¬ 
истовствовать. — /9) о сильной дѣятель¬ 
ности, Гегѵеі ориз, работа кипитъ (*(*). 

Гегѵійиз, а, иш, кипучій, I) соб., 
-а) вооб.: горячій, жаркій, рагз тшніі. — 
4)) волнующійся, бушующій, бурный, 
-ас^иог. — II) пер., пылкій, горячій, пла¬ 
менный; отс. іп^епіа, горячія головы. 

Гегѵо, ёге. см. Гегѵео. 
і'егѵбг, бгіз, т. I) сильпый жаръ, 

те<Шз ГегуогіЬиз, въ полдневный жаръ 
-(•(•). — о водахъ, волненіе, бушеваніе.— 
II) пер., пылъ, горячность, пылкость. 

Геззиз, а, иш, изнуренный, усталый, 
разслабленный, обезсиленный, истощен¬ 
ный, слабый (прот. іпіе^ег, гесепз), 
а) объ одупі., аЬзоІ. или съ сіе, аЬ с. 
аЫ., или съ однимъ аЫ., или поэт, съ 
%еп. (напр. гегшп, изнуренные иесча- 
етіями). — Ь) пер., о неодуш.: паѵез, 
ветхіе (*(*): гез Геззае, плохія обстоятель¬ 
ства, бѣдственное положеніе (*(*). 

Гезііпапіёг, а<1ѵ. поспѣшно, въ торо- 
•шіхъ (прот. зе^пііег). 

Гезііпаііо, опія, Г. поспѣшность, то¬ 
ропливость, нетерпѣніе. 

Гезііпо, аѵі, аішп, аге, I) іпіг. спѣ¬ 
шить, торопиться (прот. сипсіог), аЬзоі. 
или съ а(і с. асе. — II) іг. ускорять, 
спѣшить съ чѣмъ, Гіі^ат, поспѣшно бѣ¬ 
жать : ѵезіез, второпяхъ надѣвать (1*). 

іёзіілиз, а, иш, поспѣшный, торо¬ 
пливый (■(■). 

Гезііѵё, айѵ. мило, забавно, весело. 
ГезіІѵМаз, аііз, I. веселость, шутли¬ 

вость, забавное остроуміе; ріиг. = весе¬ 
лыя выходки. 

іезііѵиз, а, иш, милый, I) вооб., ми- 
•лый, красивый. — II) въ част.: а) о ха¬ 
рактерѣ и обращеніи лицъ, сердечный, 
душевный, симпатичный, Шіиз.— Ь) объ 
ораторѣ и рѣчи, милый, веселый, за¬ 
бавный. 

Гезіпз, а, пт, праздничный, (Ііез. — 
отс. радостный, зиЬзі., Гезіит, і, п. 
праздникъ, празднество. 

ГёіШіз, із, ш. Феціалъ, об. ріиг. Ге- 
ііаіез, коллегія жрецовъ изъ 20 чело¬ 
вѣкъ, которымъ поручались международ¬ 
ныя сдѣлки. Они извѣстными обрядами 
освящали заключеніе мира, перемирія и 
союзы, устраняли недоразумѣнія, возник¬ 
шія по отношенію съ сосѣднимъ государ¬ 
ствамъ, предотвращали нечестивыя (іш- 
ріа) войны и требовали удовлетворенія 

(гез гереіеге) отъ государствъ, наруши¬ 
вшихъ союзъ или причинившихъ ущербъ 
или оскорбленіе римскому народу и т. п.— 
феціалы (об. 4), отправляемые въ каче¬ 
ствѣ пословъ для заключенія мира гс, 
назывались Геііаіез 1е§аіі или огаіогез, 
а ихъ глава — раіег раігаіиз. — Отс. 

Гсііаііз, с, относящійся къ международ¬ 
ному праву, Феціаловъ, саегішопіае. 

Гсійга, ае, I*. произрожденіе, разло¬ 
женіе; шеіоп. = приплодъ, молодыя жи¬ 
вотныя (-[-). 

1. Гёійз, йз, т. I) рождепіе, произве¬ 
деніе на свѣтъ. — И) шеіоп., приплодъ, 
a) живыхъ существъ, дитя, молодое 
животное (щенокъ, поросенокъ гс). — 
b) плодъ, произведеніе, Г. агЬогеі; тк. 
вѣтвь, побѣгъ. 

2. Гёійз (Гоеіиз), а, иш, I) разз. = 
оплодотворенная, беременная; отс. пер., 
а) нлодородпый, плодоносный. — Ь) по¬ 
эт. = наполненный, полный, богатый 
чѣмъ съ аЫ. — И) тейіаі. = родившая, 
произведшая па свѣтъ (прот. §гаѵі(1а); 
зиЬзі., Геіа, ае, Г. мать (объягнившаяся 
овца гс I). 
Пѣга, ае, Г. волокпо, мочка, жилка, 

особ, печоночная, отс. (поэт.) шеіоп., 
ЯЬгае, внутренности. 

ГіЬйІа, ае, I. скрѣпа, им. застежка, 
пряжка, крючокъ, скобка, болтъ. 
йсіё, а<1ѵ. притворно, для вида. 
йсіШз, е, глиняный, ѵаза. — зиЬзі., 

Ясіііе, із, п. глиняный сосудъ (об. ріиг.). 
іісібг, бгіз, ш. выдѣлывающій изъ гли¬ 

ны, воска, дерева и т. п. разнаго рода 
предметы, лѣпщикъ, ваятель; въ част., 
лѣпщикъ жертвъ (жертвенныхъ живот¬ 
ныхъ изъ тѣста или воска; онъ же и 
пекъ ихъ); пер., йсіог Гапсіі (объ Улиссѣ), 
выдумщикъ (•)*). 

Гісаіпиз, а, иш, смоковный, фиговый. 

Гісиз, і, и йз, I. I) смоковница, Фи¬ 
говое дерево (тк. агЬог йсі). — И) смо¬ 
ква, Фига. — поэт., йеиз ргіша = начало 
осени. 

Гісісііз, е, вѣрный, надежный, I) о ли¬ 
цахъ и ихъ образѣ мыслей, аЬзоі., аіеі, 
іп акрп: іп ашіеііііз. —II) пер., о яе- 
одуш.: іасгішае, искреннія слезы (і*).— 
шеіоп., надежный, прочный, Іогіса (■)■). 
ОДёІІіаз, аііз, Г. вѣрность, добросо¬ 

вѣстность, тк. съ ег§а с. асе. 
ШёШёг, а<1ѵ. 1) вѣрно, надежно. — 

II) надлежащимъ образомъ, какъ слѣ¬ 
дуетъ. 
Псіепз, епііз, РА<у. смѣлый (прот. 

іішійиз), тк. съ §еп. апіті. 
1. Шёз, ёі, Г. довѣріе, вѣра въ честч 
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яость, искренность кого, правдивость 
чего, I) соб.: 1) вооб.: ргоріег Ябет 
(благодаря довѣрію = злоупотребляя до¬ 
вѣріемъ): сит Ябе, съ полнымъ довѣ¬ 
ріемъ. съ довѣрчивостью: аісі или аісі 
гсі Ябет, рагѵат Ябет, шіпогет Ябет 
ііаЬеге, вѣрить, довѣрять кому (тк. съ 
асе. с. іпі.): тк. аісі геі Ябет ІгіЪиеге, 
аб^ип^еге: (аісі) Ябет іасеге (въ комъ- 
н.) возбуждать къ себѣ довѣріе, увѣрять, 
аЬзоІ. или съ асе. с. іпі. — похоже аісі 
и аісі геі Ябет аббеге, прот. бетеге 
(не то ниже II, В, 1). — 2) въ част., 
кредитъ (часто гез (состояніе) йбез^ие), 
Ябез (Іе Іого зиЫаІа ез!: ііошо зіпе ге, 
зіпе Ябе, зіпе зре. — пер., зе^еііз сегіа 
Ябез шеае, доходъ (•}*). — II) теіоп.: А) 
что возбуждаетъ довѣріе, вѣрпость, чест¬ 
ность, добросовѣстность* 1) вооб.: Ябет 
ргаезіаге (соблюдать): Ябет Іаебеге: іп 
Ябе тапеге, въ вѣрности, въ вѣрнопод¬ 
данности; отс. а) въ воззваніяхъ, рго 
бейт ((Іеогит) аЦие Ьотіпит Ябет! и 
одно рго бейт Ябет! — р) Ьопа Ябе и 
сит Ябе, по совѣсти, честно, искренно, 
(ех) Ьопа Ябе, по чести, по чистой со¬ 
вѣсти: ^и<Іісіа бе таіа Ябе, о недобро¬ 
совѣстности. — у) рег Ябет, вѣроломно, 
коварно, напр. Іаііеге, сігситѵепіге. — 
2) въ част.: а) увѣреніе, обѣщаніе, дан¬ 
ное какъ гарантія, слово, ручательство, 
Ябет аісі баге: Ябет ^игапбо Іасеге, 
дать клятвенное обѣщаніе. — Ь) прегн., 
обѣщаніе защиты,помощи, безопасности, 
неприкосновенности, риЫіса (отъ имени 
государства): Ябе ассеріа ѵепега! іп са- 
з!га Котапа. — с) добросовѣстная за¬ 
щита, покровительство, опора, ѵепіге 
іп аіф Ябет или іп аіф Ябет ас ро- 
!ез!а!ет, сдаться вполнѣ на волю побѣ¬ 
дителя: аіф Ябет зе^иі, искать чьего 
покровительства: а^т іп Ябет гесіре- 
те. — В) вѣроятность, достовѣрность, 
надежность, 1) вооб. ІаЬиІагит: огаііопі 
ѣбет айегге: Іасеге аісі геі Ябет (не 
то выше I). — 2) въ част.: а) вѣрное 
доказательство, удостовѣреніе, тапііёзіа 
Ябез (тк. съ асе. с. іпі.): іп или аб Ябет 
аіф геі, въ доказательство чего: зит 
Ябез уосіз (•)*). — Ь) (поэт.) вѣрное испол¬ 
неніе, ѵегЬа Ябез 8е^иі1иг: Ябет пап- 
оізсі, быть исполнену: роИісіІат біеііз 
Ябет аббе, исполни обѣщаніе (•(*). 

2. Мёз, із, I. струна, теіоп. (об. 
ріиг). струнный инструментъ, цитра, 
лира. 
Йбісёп, ІпІ8, т. играющій на струп¬ 

номъ инструментѣ} поэт. пер. = лири¬ 
ческій поэтъ. 

Місіпа, ае, I. играющая на струн¬ 
номъ инструментѣ. 
Шісйіае, агат, I. струнный инстру¬ 

ментъ, цитра, лира. 
Ибо, іізиз зит, ёге, довѣрять, пола¬ 

гаться, съ баі. или аЫ., съ асе. с. іпі. 
или съ іпГ. (•(•). 

іібйсіа, ае, I. твердая увѣренность, 
упованіе, I) соб.: а) вооб.: аіф, въ комъ: 
зиі, самоувѣренность: агсае позігае, 
твердая надежда на нашъ карманъ. — 
Ь) въ част.: самоувѣренность, смѣ¬ 
лость. — II) пер., какъ юрнд. 1. !., актъ 
основанный на довѣріи: а) передача соб¬ 
ственности другому подъ видомъ продажи 
съ правомъ обратнаго требованія, рег 
Ябисіае гаііопет ігаибаге аЦт: ^бісіига 
Ябисіае, о невозвращеніи ввѣреннаго 
имущества: ^бісіит іп Ябисіа (—ііз), 
въ дѣлахъ передачи. — Ь) = залогъ, Яби- 
сіат ассіреге. 
Шйсіагіиз, а, ит, ввѣренный на 

время} отс. временный, орега. 
ІСбиз, а, пт, вѣрный, надежный, 

аѣзоі. или съ ба!., или поэт, съ &еп., 
Іиі (тебѣ) Ябіззіта. 

Гі§о, ііхі, ііхит, ёге, прикрѣплять, 
I) прикрѣпляя прибивать,приколачивать, 
1) соб.: а) вооб.: аЦб, аЦб или аЦт 
съ іп или аб с. асе., съ іп с. аЫ. или 
съ аЫ.: аЦб съ ба!, геі (къ чему) или 
съ ба!, регз. — Ь) въ част.: а) объявле¬ 
ніе прибивать во всеобщее свѣдѣніе, об¬ 
народовать, 1е§ет.—р) даръ по обѣту 
публично привѣшивать, вѣшать, агта: 
аЦб (напр. агта) аб роз!ез или іп ро- 
зІіЬиз: аЦб бопо (въ даръ •}*): бопа біѵо, 
посвящать (•)*). — у) I. озсиіа, запечатлѣ¬ 
вать п., цѣловать. — 2) пер., а) вооб., 
педиіііае тобит зиае, положить предѣлъ 
своему безпутству, т.-е. отстать отъ б. 
(у). —Ь) какъ-бы приковывать, ѵезіі^іа, 
удерживать шаги (•)*).—Яхиз тапеЪа!, 
не трогался съ мѣста (■)•). — с) дѣлать 
что-л. твердымъ, неизмѣннымъ, ненару¬ 
шимымъ, Шиб тапеа! аЦие Яхшп зі!, 
^иоб пе^ие тоѵегі (быть опровергнутымъ) 
пе^ие ти!агі ро!ез!. — Яхит е! з!а!и!ит 
ез!, твердо рѣшено (ср. рѣшено и под¬ 
писано).— II) вбивать, вколачивать, вты¬ 
кать, 1) соб.: а) вооб.: аЦб (напр. сіа- 
ѵит): аідб (напр. рііит, за^іііат) іп 
или іп!ег с. асе. или съ зиЬ с. асе.; и 
поэт., аЦб аЦя ге (напр. р1ап!аз Ьшпо, 
сажать въ (•)*): ѵегіЬиз ігизіа, втыкать 
на ге у). — Ь) прегн., а) чѣмъ-н. про¬ 
нзать,прокалывать, ранить, отс. убивать, 
аЦт: а^т или аЦб аЦа ге (напр. 1е1ог 
за^ііій). — Р) постройку строить, воз- 
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двигать, тоепіа (у): йотоз, поселить¬ 
ся. — 2) пер.: а) какъ-бы пронзать сло¬ 
вами, аЦт таіейісііз, язвить сло¬ 
вами, злословить. — Ъ) взоры гс оста¬ 
навливать на чемъ, устремлять, а) взо¬ 
ры, осиіоз іп а^й или іп аіяа те, или 
одно аіда ге: ририіаз сіЪо (йаі. у).— 
р) склонность, вниманіе гс, тепіет от¬ 
пет іп аЦа ге. — у) что-н. въ умѣ за¬ 
печатлѣвать, (іісѣа апітіз (*}*): іШкі йхит 
іп апітіз ѵезігіз іепеіоіе (постоянно 
имѣйте предъ глазами или въ виду) съ 
асе. с. іпй 
Я$йга, ае, Я наружный видъ, наруж¬ 

ность, образъ, Фигура, I) соб.: а) аѣзоі., 
а1с]‘з или аіф геі; отс. а) красивая на¬ 
ружность, красота (|). — р) видѣніе, 
призракъ = тѣни умершихъ (*[*). — Ъ) 
ретор. оборотъ рѣчи, Фигура, ІіЪегіог.— 
П) пер., видъ, родъ, характеръ, свой¬ 
ство, огаііопіз: регешніі тШе Я^игае (і*). 

Гі^йго, аѵі, аіпт, аге, давать видъ. 
Форму, образовывать, дѣлать, I) соб.: 
типсішп: апиз іп ѵоіисгез, превращать 
(*(■). — II) пер.: образовывать, оз іепегит 
риегі роёіа й^игаі (*}•). 

ІШа, ае, і. дочь (прот. Шіиз, раіег, 
таіег). 
ПІІбІа, ае. і. дочка. 
Шінз, Іі, т. сынъ (прот. Шіа, раіег, 

таіег), ріиг = сыновья и=дѣти.—пер., 
Г. Яэгіипае, счастливецъ (■(■). 
Шіх, Ісіз, і. папоротникъ. 
Шшп, і, п. I) нить, нитка, поэт. тк. 

струна, особ, нить жизни (которую пряли 
парки), ѵеіатіпа Шо ріепо, изъ грубой 
матеріи (•)'). — теіоп., повязка, сариі 
ѵеіаіит Шо. — погов. (іепиі) репйбге Яіо, 
висѣть на волоскѣ, быть въ большой опас¬ 
ности. — П) пер., способъ изложенія, 
способъ выраженія мыслей, слогъ. 
ЯшЪгІае, агшп, Я бахрома, сіпсіппо- 

гит, курчавые кончики кудрей, кудри. 
Птпт, і, п. и (рѣдко) Ятпз, і, т. 

навозъ, калъ. 
іішіо, ййі, Яззшп, ёге, I) раскалывать, 

раздваивать, аЦй: а1д<і а^а ге: аЦй іп 
с. асе. — геЯех. зе Япйеге и тейіаі. 
йпйі, раздваиваться; прегн., Япйііиг іп 
зоіійит сипеіз ѵіа. клиньями дѣлаютъ 
расщепъ въ стволѣ (■(■).— II) раздѣлять = 
разрѣзать, разсѣкать, поэт. = бороздить, 
а) соб.: аіцй: аЦй аЦа ге: аЦй съ іп 
с. асе. — Ъ) пер., тепзет Аргііет, раз¬ 
дѣлить (на двѣ равныя части ■(■). 
Яп^о, йпхі, Ясішп, ёге, I) нѣжно 

прикасаться, гладить, тапиз ае&газ та- 
піЪиз атіеіз (*(■): согрога Ііп^иа, лизать 
(•}•). — Ш прегн.: А) приглаживая, ров¬ 

няя мягкую массу гс образовывать, 1) соб* 
образовывать, дѣлать, создавать, а^гё 
(пійоз, вить), аЦй йе или ех с. аЫ.: 
аідй іп с. асе.; отс. іта^о Ясіа, ста- 
туя.— о природѣ, паіига Яп^іі Ьотіпет, 
создаетъ. — 2) пер.: а) преобразовывать,, 
передѣлывать, ѵііат; съ двумя асе. 
сдѣлать, аЦт тізегит (*)*). — Ь) пред¬ 
ставлять себѣ, воображать, а^й: зіЬі 
аЦй (напр. теіит): аЦй апіто, со&і- 
іаііопе: ех зиа паіига ееіегоз, судить о* 
другихъ по себѣ; часто Яп^е, Яп^ііе 
съ асе. с. іпй — с) выдумывать, вымыш¬ 
лять, сочинять, саизаз, ѵегЬа: егітіпа 
іп аЦт., съ асе. с. іпй— В) съ побоч¬ 
нымъ понятіемъ приведенія въ порядокъ,, 
приводить въ порядокъ, устраивать, I) 
соб.: а) вооб.: ѵііет риіапйо (І). — Ъ) 
приводить въ порядокъ, наряжать, при¬ 
чесывать, сотаз (у): аЦт: зе аіеі, на¬ 
рядиться для кого (|).— с) о мимикѣ гс, 
Яп^еге ѵиіішп, сдѣлать пріятное выра¬ 
женіе лица (■(■) или притворяться: йсіо 
ресіоге Гаіиг, притворно (|). — 2) пер.: 
a) ученіемъ образовывать, учить, на¬ 
учать, аЦт, апітит: аідт ай аЦй (■(■).— 
b) по извѣстному образцу устраивать =* 
приноравливать, приспособлять, зе ех 
йэгта геі риЫісае, соображаться съ гс. — 
c) приготовлять, зегтопет ай ѵоіиріа- 
іет аіф.—й) дѣлать доступнымъ или 
уступчивымъ, смягчать, пріобрѣтать, 
тепіет еі ѵоіипіаіез еогит. — ет- Рагі. 
Ясіиз, а, ит, выдуманный, вымышлен¬ 
ный, притворный; зиЪзі., а) Ясіиз, і, т. 
притворщикъ, лицемѣръ (■(■). — р) Ясіит, 
і, п. выдумка (■(■). 
Япіепз, епііз, т. горизонтъ. 
Ппіо, іті, Пит, Іге, ограничивать,, 

заключать въ предѣлы, опредѣлять гра¬ 
ницы, I) соб.: ітрегіит рориіі К. (о- 
Рейнѣ): зідпит апіто.—II) пер., 1) опре¬ 
дѣлять чему-н. границы; ограничивать,, 
сирійііаіез, сепзигат. —2) опредѣлять,, 
назначать, тойит: іетриз: зраііит 
іетрогіз питего посііит. — ітрегз., 
■Япііиг, пе еіс., опредѣлено,чтобы не. — 3) 
оканчивать, а) вооб.: ЬеІІит, ѵііатрег 
ѵиіпега. — Ъ) въ част.: въ рѣчи и письмѣ ,. 
оканчивать, заключать, отпіа (*)*): ргесет 
(■(■). — аѣзоі. (іпіг.), кончить = умолк¬ 
нуть (прот. огйігі). 

ііпіз, із, т. иногда I. I) предѣлъ, 
граница, ріиг. Япез, предѣлы, границы, 
теіоп. = область, страна; поэт., край 
арены, ристалища, стоянка кораблей 
(во время боя на морѣ). — пер., а) гра¬ 
ница, паіигае (*(■): тіЬі Япез іе^тіпоз^и& 
сопзіііиат, ехіга ^иоз е§гейі поп роз- 



Гіпііітиз — 257 — ЯзіПса 

8шп. — Ь) предѣлъ, циіз йпіз ізііиз соп- 
зіііі? — (издие) а(і еит йпет, до тѣхъ 
поръ: диет аййпет? до коихъ поръ.— 
отс. йпѳ (бпі), съ §еп., до, по. — 
II) въ широкомъ смыслѣ, конецъ, бшз 
ѵііае и одно Шиз: ай бпет, до конца: 
ай йпет ѵепігѳ. — пер.: а) высшая сте¬ 
пень, Ъопогшп, шаіогит, высшее благо, 
зло: Ьопогит, высшая почетная доллс- 
ность. — Ь) конечная цѣль, назначеніе, 
йотиз й езі изиз: ай еит йпет, съ тою 
цѣлью, въ тѣхъ видахъ. 

йшШпшз (йпИйпшз), а, иш, погра¬ 
ничный, сопредѣльный, сосѣдній, тк. съ 
йаі., Ьеііит, съ сосѣдями.— зиЪзі., йпі- 
ііті, огит, т. сосѣди. — пер., находя¬ 
щійся въ связи, сродный, имѣющій боль¬ 
шое сходство, аісі, аісі геі. 
Ппіі5г,бгіз, т. землемѣръ, межевщикъ. 
йпіійтиз, а, нт, см. АпШтиз. 
По, Гасіиз вит, Пёгі, какъ разз. къ 

іасіо, I) вооб.: а) быть дѣлаему, сагі- 
паѳ йеЪапі ех Іеѵі таіегіе: іпзійіае еі 
йипі, строятъ: зитріиз йипі іп сіаззет.— 
b) дѣлаться = возникать, йі Йеіиз §е- 
тііиздие: ій еі потеп іасіит, дано: рег 
аідт йі, диотіпиз гс, кто-н. виновникъ 
того, что не гс. — с) дѣлаться = слу¬ 
чаться, бывать, происходить, а) случать¬ 
ся, Р отрез о теііиз езі іасіит, стало 
лучше: Гасіит езі е^из аедигіаіе, иѣ 
еіс. — особ, съ аЫ., диій Шо йеі, что 
изъ него будетъ: диій йеі агііЪиз?—отс. 
зі диій ео іасіит еззеі, если бы съ нимъ 
случилось какое-н. несчастіе. — иі йі 
или ііа иѣ йі, или иі йегі зоіеі, какъ 
обыкновенно бываетъ. — отс. йегі ро- 
іезі, йегі поп роіезі, статься можетъ, 
невозможно: дио іасіо, послѣ того, за¬ 
тѣмъ. — р) слѣдовать, выходить, ііа йі, 
иі заріепііа запііаз віі апіті. — у) ста¬ 
новиться, стать, быть, пес роіезі йегі 
те диійдиат зирегЬіиз. — II) въ част., 
а) съ двумя пот., дѣлаться чѣмъ, быть 
избираему, ай диой Ьеііит дегепйит 
(ТЬетізіосІез) ргаеіог а рориіо іасіиз 
езі. — Ь) съ дец. ргеііі = быть цѣниму, 
уважаему, ріигіз (слишкомъ высоко): 
ріигіші, весьма (въ высшей степени).— 
c) быть приносиму въ жертву, дшнп рго 
рориіо йегеі. 

йгшатёп, тіпіз, п. подпора (*)*). 
йгтатепіит, і, п. I) средство укрѣ¬ 

пленія, подпора. — пер., опора, ассиза- 
ііопіз. —II) точка опоры, главный пунктъ 
доказательства и вооб. главное доказа¬ 
тельство. 

йгтііаз, аііз, й крѣпость, прочность; 
пер., твердость, устойчивость. 

йгтііёг, айѵ. крѣпко, твердо, 
йгтііййо, ідіз, й крѣпость, прочность; 

пер., твердость, устойчивость. 
йгто, аѵі, аіит, аге, дѣлать крѣп¬ 

кимъ, прочнымъ, укрѣплять, I) соб.: 
укрѣплять, дѣлать безопаснымъ, защи¬ 
щать, айііиз игЬіз (I): игЬет соіопіз. — 
особ, какъ воен. і. і., сазіга типітеп- 
ііз: тііііе согпиа. — II) пер.: а) утвер¬ 
ждать, упрочивать, дѣлать прочнымъ 
или неприкосновеннымъ, обезпечивать, 
обезопасить, «) физич.: ѵезіідіа ріпи, 
придавать твердость шагамъ гс (у): зоро- 
гет (у). — р) политич.: гет риЫісат: 
сіѵііаіез оѣзійіЬиз, обезпечить вѣрность 
общинъ заложниками: рІеЬет ігіЬипісіо 
аихіііо. — Ь) дѣлать крѣпкимъ, силь¬ 
нымъ, укрѣплять, а) физич.: согриз 
сіЬо: йгтаіа з’ат аеіаіе, въ зрѣломъ воз¬ 
растѣ. — р) этич., подкрѣплять, поддер¬ 
живать, ободрять, аідт: апітит аІф: 
ех іеггоге йгтагі. — с) подкрѣплять, 
подтверждать, удостовѣрять, отс. утвер¬ 
ждать, увѣрять, Ьос зиз: йісіа йоѵіз (|): 
аідй гаііопіЬиз или з'игеіигапйо: йгтагѳ 
оЬзійіЬиз съ асе. с. іпй 
йгтиз, а, ит, крѣпкій, прочный, 

твердый, I) соб.: гапшз: саіепа (І).— 
II) пер.: а) физич., крѣпкій, сильный, 
устойчивый, аЬзоІ. (напр. роріез, ѵох, 
сіѵііаз) или съ ай с. асе. (напр. ай йо- 
Іогет іегепйит); поэт, съ іпй (напр. 
поп й разсеге, не въ состояніи прокор¬ 
мить (меня). — въ част., а) сильный, 
здоровый, жизнеспособный (прот. ітЪе- 
сіііиз), согриз. — р) воен., сильный, 

стойкій, аЬзоІ. (напр. соріае, ехегсііиз); 
или съ ай с. асе. (напр. ай іапіит Ьеі¬ 
іит: ай йітісапйит). — Ь) по времени, 
долго сохраняющійся, ѵіпит. — пер., не¬ 
нарушимый, имѣющій значеніе, асіа 
Саезагіз. — с) въ умств. и нравств. от¬ 
ношеніи: «) твердый, непоколебимый, 
послѣдовательный, аЬзоІ. (напр. апііііиз, 
оріпіо: зепаіиз Ъепе й); или съ сопіга, 
айѵегзиз аідй; или съ іп аіда ге; или 
съ аЫ. (напр. ргорозііо).—р) надежный, 
вѣрный, Ііііегае, съ вѣрными извѣстіями: 
зрез, атіеіііа: сапйійаіиз, имѣющій по¬ 
ложительную надежду на успѣхъ, 
йзееііа, ае, й корзинка, корзиночка, 
йзсіпа, ае. й корзина, 
йзеиз, і, т. денежная корзина, денеж¬ 

ная касса. — особ, государственная 
казна. 
йззШз, е, удобпо раскалывающійся, 
ііззшп, см. ііпйо !• 
Азійса, ае, й баба, коперъ (сваебой¬ 

ный снарядъ). 
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Двійіа, ас, й а) труба, особ, водопро¬ 
водная. — Ь) свирѣль, пастушья дудка.— 
с) пористый нарывъ, Фистула. 
Дхиз, а, ит,РАф*. крѣпкій, прочный. 
ДаЪеІІит, і, п. вѣеръ, опахало. 
ДаЪгит, і, п. вѣяніе, дуновеніе, по¬ 

рывъ вѣтра (об. ріиг.). 
Дассиз, а, шп, вислоухій. 
Да^еііо, аѵі, аіит, аге, бить плетью, 

бить кнутомъ и во об. хлестать (тк. съ 
іп с. асе.). 
Да&еНшп, і, п. плеть, кнутъ$ пор.: 

a) ремень (ручка) метательнаго копья 
(|).— Ь) отпрыскъ, отростокъ виноград¬ 
ный ; отс. зшпта йа^еііа, кончики вино¬ 
градныхъ побѣговъ (-}-). — с) Йа^еііа, 
ухватцы полипа (■}*). 
Да&ііаііо, опів, і. настоятельное тре¬ 

бованіе, напомппаніе. 
Да&Ііаібг, огІ8, ш. настойчивый тре- 

бователь, папоминатель, тк. съ &еп. 
Да&Шбзё,асІѵ. позорно, съ безчестіемъ. 
Да&Шбзпв, а, нт, позорный, безчест¬ 

ный, постыдиый. 
Да^Шиш, Іі, п. I) позорный, безчест¬ 

ный, постыдный поступокъ, позорное 
дѣло, мерзость, отсюда вытекающій по¬ 
зоръ (прот. йесиз).— II) теіоп., безчест¬ 
ный человѣкъ. 
Да§^іо, аѵі, аіит, аге, настоятельно 

требовать, неотступно напоминать кому 
о чемъ, I) вооб.: а) о лицахъ, аЪзоІ., 
аідй: аідй или аідт аЬ аідо; съ двумя 
асе. (напр. аЦт Ггитепіит); съ иі с. 
со^.—Ь) объ аЪзіг., настоятельно тре¬ 
бовать, дѣлать необходимымъ, ^иае іет- 
риз йа{*ііаі. — II) въ част.: хотѣть уз¬ 
нать, егітеп; съ допол. предл. (|). 
Да&гапз, апіів, РАф. горячій, I) соб. 

и пер.: а) соб., аезіиз.—Ь) пер., горя¬ 
чій, пылкій, страстный, бурный. — 
II) теіоп.: а) о глазахъ гс, пламенный.— 
b) о цвѣтѣ, яркій (*)*). 

* Дадгапііа, ае, і, сильный жаръ, пер., 
пылъ, осиіогшп, пламенные взгляды. 
Да&го, аѵі, аіиш, аге, горѣть, пы¬ 

лать, I) соб., іеіит Йа^гапз, молнія 
(|). — прегн., агае Йа^гапіез (*(■). — II) 
пер., пылать, а) о сопсг., а) отъ не¬ 
счастія, Ііаііа йа^гапз Ьеііо, Ит., объятая 
пламенемъ войны.—о лицахъ, й. гшпоге 
шаіо (1*) или іпіатіа, пользоваться весьма 
дурною славою: іпѵійіа, быть предметомъ 
пламенной ненависти. — (!) страстью 
пылать, пытать, сирійііаіе, осііо. — Ъ) 
объ обстоятельствахъ н аффектахъ, въ 
полной силѣ обнаруживающихся, быть 
въ полномъ разгарѣ, во всей силѣ 
обнаруживаться, тк. арий аіцт (въ комъ). 

Да^гит, і, п. плеть, кнутъ. 
1. Датёп, тХпіз, т. жрецъ одного 

опредѣленнаго божества, Фламипъ, то изъ 
патриціевъ, то изъ плебеевъ; ЙатепБіа- 
Ііз (Юпитера), главный жрецъ; его су¬ 
пруга называлась йатіпіса. 

2. Датёп, тіпіз, п. вѣяніе, дунове¬ 
ніе вѣтра (|); теіоп., а) вѣтеръ (*[*).— 
Ъ) йатіпа ііЪіае, звуки флейты. 
йатіпіса, ае, й жена Фламина, особ, 

жреца Юпитера. 
Дашіпіит, Іі, п. достоинство, долж¬ 

ность Фламина. 
Датта, ае, Й пламя, пылающій огонь, 

I) соб., йаттат сопсіреге, загорѣться, 
запылать; карт., 8е Йатша егіреге, из¬ 
бѣжать осужденія. — въ част., а) огонь 
молніи, молнія, ігіййа (|). — ^) жертвен¬ 
ный огонь, Ѵезіае (|).— И) теіоп.: а) 
пламя = свѣтъ, сіяніе, блескъ, ігетиіа 
(*)•): §а1еа йаттаз ѵотепз (|). — Ъ) 
пламя = жаръ, зной, Й. ігаіегпае (бога 
солнца і*): тіхіа сит ігі^оге Й. (•)*). — 
пер., «) лихорадочный жаръ, й. Іаіепз 
(1); яда, Й. аѵійае (*)*)•—Р) огонь, пылъ 
страстей, етісаі ех осиііз Йатта (о 
гнѣвѣ): Й. иіігіх, пламенная жажда 
отмщенія (■)■): §и1ае, псстерпнмый голодъ 
(*)•): особ, огонь любви, пламенная лю¬ 
бовь, Й. ехзііпсіа геѵіхіі (|). — у) какъ 
карт, величайшей опасности, іпсійегѳ іп 
ірзат йаттат сіѵіііз йізсогйіае ѵеі 
роііиз ЬеШ. — с) пылающій предметъ, 
какъ-то: пылающая вѣтвь (•)•), факелъ 
(|), созвѣздіе и (•)*) падающія звѣзды. 
Даттёиз, а, ит, пылающій, горя¬ 

щій яркимъ огнемъ, огненный, пла¬ 
менный. 
Даттііёг, Гбга, йёгшп, посящій пламя; 

теіоп. =?= пламенный, огненный. 
Датто, аѵі, аіит, аге, I) іпіг. пы¬ 

лать, горѣть ; отс йаттапз, пылающій= 
огненный, сверкающій (■)*). — II) іг. вос¬ 
пламенять, зажигать, аеіЬегіо Даттаіиз 
Іиррііег і§пі, пылающій эѳирнымъ ог¬ 
немъ.— пер., воспламенять, разжигать, 
раздражать, йаттзіэ согйе,въ сердцахъ, 
пегодуя (і) 
Даійв, из, т. I) дуновеніе, вѣяніе, а) 

вѣтра,ѵепіі, вѣтеръ (•)•); въ карт., ргоз- 
рего йаіиГогіипаеиіітиг, намъ благопріят¬ 
ствуетъ счастіе.—Ь) Фырканіе, едиогит 
(+).—с) игра на флейтѣ (•)•).—й) (поэт.) 
пер., надутость,гордость (об. въ ріиг.).— 
II) теіол.: а) струя воздуха, вѣтеръ.— 
Ь) дыханіе. 
Даѵёо, ёге, быть золотистаго цвѣта, 

быть желтымъ, отс. йаѵепз, золотистый, 
бѣлокурый. 
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Йаѵезсо, ёге, дѣлаться золотистымъ, 
•желтоватымъ (блѣдножелтымъ), желтѣть. 

Даѵиз, а, шп, огпепео-желтый=золо¬ 
тистый, желтый; поэт. тк. = бѣлоку¬ 
рый, свѣтлокурый (і*). 

ДёЫІіз, е, I) разе.=достойный опла¬ 
киванія, достойный сожалѣнія, жалост¬ 
ный, жалкій, іііа зресіез: Іпо (і*). — 
тк. съ <1а1.— И) асііѵ., а) заставляющій 
плакать = причиняющій слезы (боль), 
иііог Ж. — Ь) проливающій слезы, го¬ 
рюющій, отс. жалобный, трогательный, 
уох, зропза (■)*). — тк. ЛеЪіІе айѵ. (і*). 
ДёЫШёг, айѵ. плачевно, жалобно. 
йесіо, ііехі, йехшп, ёге, гнуть, I) 1г.: 

I) сгибать, а) соб.: шетЬга: ^епи, пре¬ 
клонить: агсиш, натянуть: Йехі ІгасІЦиѳ 
шоіиз, вялыя движенія съ розвальцой.— 
отс. ііег зиит или ѵіат, сворачивать 
съ дороги.—Ъ) пер.: перемѣнять, измѣ¬ 
нять: а) ѵііат: іаіа йейт.— р) дѣлать 
переливы, модулировать, ѵосет: йехиз 
зошіз, минорный тонъ. — у) склонять 
кого къ чему, особ, смягчать, трогать, 
тепіез Ьотіппт. — 2) поворачивать, 
направлять, а) соб.: ециоз, асіез (глаза) 
Ьис (I): сштит сіе Того іп Сарііоіішп: 
Йесіі іп еугит, вертѣться (*(-). — о мѣ¬ 
стности, Ъіпс (зііѵа) зе Йесііі зіпізігогзиз, 
поворачиваетъ влѣво. — Ь) пер.: откло¬ 
нять отъ чего-н., а^т а ргорозііо: іп 
ѵіііит Йесіі, поддаться пороку (•(•). — 
сгибать, объѣзжать, рготипіогіит. — 
II) іпіг. = обращаться, направляться, 
ай Осеапит. 
йёо, Яёѵі, Шит, ёге, I) іпіг. пла¬ 

кать съ горя (прот. гійеге), аЪзоІ. или 
чіе аіца ге. — И) 1г. оплакивать, а) соб.: 
акрп, а1ц<і или съ асе. с. іп?. (*(•). — 
въ разз., паіа Йеаіиг (■(■): тиіішп Йеіі 
ай зирегоз (і*); отс. Йепйиз, достойный 
оплакиванія, плачевный.—Ъ) пер., жа¬ 
лобно воспѣвать, ашогет (-)•). 
Шйв, из, т. плачъ съ горя. 
Ясхапітпз, а, пт, I) трогательный 

(І*). — И) растроганный (|). 
ДехІЬШз, е, гибкій, упругій (прот. 

йпгаз); пер., а) гибкій, податливый, 
огаііо, аеіаз. — Ъ) перемѣнчивый, не¬ 
постоянный. 
ДехІІіз, е, гибкій. 
йехіо, бпіз, ?. сгибаніе.—пер., измѣ¬ 

неніе, а) уосіз или шойогшп, переливы 
голоса, модуляція. — Ь) уловка, йеѵегіі- 
сиіа Йеxіопез^ие, увертки и уловки. 

* Дехірёз, рёёіз, кривоногій, косола¬ 
пый, Ьеаегаѳ (|). 
Йехйв, йз, ш. изгибъ, I) шейіаі., сги¬ 

баніе, изгибъ, 1) вооб.: а) соб.: а) вооб.: 

сегѵісіз (|). — р) поворотъ, боковая до¬ 
рога, окольный путь, іп ^ио Йехиз езі 
ай ііег Агріпаз.—Ъ) пер.: оборотъ, кото¬ 
рый принимаетъ государственное устрой¬ 
ство, йехиз (ріиг.) гегит риЪІіса- 
гит. — 2) въ циркѣ = поворотъ, дуга, 
которую описывали состязавшіеся, минуя 
столбъ (шеіа); отс. пер., поворотный 
пунктъ возраста и времени года, аеіаііз, 
переходъ въ другой возрастъ.— II) разз., 
изгибъ, сгибъ, извилина, излучина (губа, 
бухта, вавитки волосъ гс). 

* йісійз, йз, ш. удареніе, ударъ (о 
шлемъ |). 
Йо, аѵі, аіиш, аге, дуть, I) іпіг. 

о вѣтрѣ, дуть, вѣять; о духовомъ ин¬ 
струментѣ, ІіЪіа йаі, раздаются (слышны) 
ввуки флейты. — II) 1г. дуть, 1) вооб.: 
а) сдувать, поднимать, о вѣтрѣ, риіѵе- 
гет. — Ь) въ инструментъ дуть, ІіЪіа 
йаіиг, играютъ на флейтѣ (і*).—2) прѳгн., 
деньги лить = чеканить, ресипіат (прот. 
сопйаге, перелить = расплавить). 

іібгепз, епііз, РАф. цвѣтущій = про¬ 
цвѣтающій, находящійся въ цвѣтущемъ 
или блестящемъ положеніи или состоя¬ 
ніи, отличающійся чѣмъ-н. (возрастомъ, 
силой, значеніемъ, вліяніемъ, могуще¬ 
ствомъ, богатствомъ, благосостояніемъ)» 
въ цвѣтѣ лѣтъ, сильный, 'вліятельный, 
могущественный, богатый, счастливый 
и т. п. 
Дбгёо, йі, ёге, цвѣсти, быть въ цвѣту; 

пер., а) (о лицахъ) процвѣтать — нахо¬ 
диться въ цвѣтущемъ или блестящемъ 
положеніи или состояніи (іо возрасту, 
значенію, вліянію, могуществу, богатству, 
благосостоянію), т.-е. быть въ цвѣту¬ 
щемъ возрастѣ, имѣть блестящія связи, 
пользоваться большимъ уваженіемъ, 
имѣть большое вліяніе, играть значи¬ 
тельную роль, вооб. процвѣтать, отли¬ 
чаться, аЬзоІ. или іп аіца гѳ. — Ъ) съ 
аЫ., а) (о лицахъ) чѣмъ-н. пользоваться 
или обладать въ высокой степени, имѣть 
что въ значительномъ количествѣ, въ 
изобиліи, асишіпе іпдепіі, отличаться.— 
Р) быть наполнену (*)•). — у) блистать 
чѣмъ. — с) (о винѣ) лѣниться. 
Ябгезсо, ёге, начинать цвѣсти, раз- 

цвѣтать; пер., начинать процвѣтать, 
отличаться, приходить въ цвѣтущее со¬ 
стояніе. 
Яогёиз, а, пт, покрытый цвѣтами, 

изобилующій цвѣтами (*{*). 
Догнив, а, шп, цвѣтистый, усѣянный, 

или украшенный цвѣтами, I) соб.: а) о 
растеніяхъ = цвѣтущій.— Ь) о вѣнкахъ, 
цвѣточный, изъ цвѣтовъ, зегіа (*)*). —» 
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с) о мѣстности, покрытый цвѣтами, 
изобилующій цвѣтами, НуЫа (і*). — II) 
пер.: а) цвѣтущій, находящійся въ раз- 
цвѣтѣ, Саіаіеа йогісііог ргаііз (*(*). — Ъ) 
цвѣтистый, о рѣчи и ораторѣ. 

* Ябг11ё§из, а, иш, собирающій цвѣты 
(сокъ цвѣтовъ І*). 
Доз, Дбгіз, ш. I) цвѣтокъ, цвѣтъ: 

теіоп., йогез, сокъ цвѣтовъ, медовый 
сокъ. —И) пер.: 1) аѣзіг.: а) разцвѣтъ, 
цвѣтущее состояніе, періодъ высшаго 
развитія силъ, (угаесіае: уігішп. — Ъ) 
цвѣтъ лѣтъ, цвѣтущій возрастъ, юно¬ 
шеская сила, избытокъ юношескихъ силъ 
(об. съ §еп. аеіаііз). — 2) сопсг.: а) 
цвѣтъ — лучшая, сильнѣйшая, способ¬ 
нѣйшая, благороднѣйшая часть чѳго-н., 
ядро, украшеніе.—Ъ) пушокъ на подбо¬ 
родкѣ (+). 
Яозсйійз, і, ш. цвѣточекъ; отс. въ 

карт., Йозсиіоз отпіиш рагііит соШ^егѳ, 
повсюду собирать цвѣточки (= изящныя 
или цвѣтистыя выраженія): отпі ех 
§епегѳ огаііопіз Яозсиіоя (= лучшее) 
саграт. 
Дисійаііо, бпіз, Г. колебаніе, нерѣ¬ 

шительность, апітопіт. 
Яисійо, аѵі, аіит, аге, I) бросать 

волны, волноваться; пер., а) волно¬ 
ваться = волнообразно двигаться, Яис- 
іиаі іеііиз аегѳ гепібепіі, сіяетъ мерцаю¬ 
щимъ блескомъ оружія (*(*). — Ъ) волно¬ 
ваться» быть въ возбужденномъ состоя¬ 
ніи (|): о лицахъ, ігагит аѳзіи (*(•). — 
II) плавать по волнамъ, носиться сюда 
и туда, 1) соб., о людяхъ и корабляхъ.— 
2) пер., а) относительно устойчивости, 
колебаться, качаться, о боевомъ строѣ 
и рѣчи.—Ь) въ рѣшеніи колебаться, быть 
нерѣшительнымъ, не рѣшаться, съ и 
безъ апіто, аЬзоІ. или съ абѵ. (напр. Я. 
апіто пипс Ьис пипс іИис), съ іп с. 
аЫ. 
Яисі&ог, аіиз зиш, агі, плавать по 

волнамъ, носиться туда и сюда. —пер., 
въ рѣшеніи колебаться, быть нерѣши¬ 
тельнымъ, не рѣшаться (съ и безъ апі¬ 
то), аѣзоі. или съ іпіег с. асо. — Я. 
апіто съ вопрос, предл. (иігит... ап). 
Яцсійз, йз, т. теченіе, отс. волна, 

особ, морская; въ карт.,волненіе, буря, 
треволненіе, невзгода, непріятность жи¬ 

зни, Я. сопііопит, бурныя собранія: 
сіѵііез Йисіиз, треволненія политической 
жизни; тк. о страстяхъ, ігагит, бурный 
гнѣвъ (*(•). 
Яйепз, епііз, РАЯ). I) текучій, а) рав¬ 

номѣрный, спокойный. — Ь) однообраз¬ 
ный. — II) растекающійся = обвислый, 

вялый, дряблый, ѣисЬае, обвислыя щеки» 
обрюзглое лицо (ср. Яио). 
Яйепіит, і, п. текучая вода, ріиг. = 

ВОДЫ, ВОЛНЫ (-[*). 

Яйібиз, а, иш, текучій, I) соб.: сгиог* 
(-}*). — II) пер.: разслабленный, слабый^ 
дряблый, Іасегіі (•)*), согрога.—и асііѵ. = 
разслабляющій, саіог (*(*). 
Яйііо, аѵі, аіит, аге, течь сюда и 

туда, I) соб.: а) о водѣ (•)*).—Ъ) о пред¬ 
метахъ, плавать, носиться, о судахъ.— 
II)пер.: а) сопсг.: развѣваться, болтать¬ 
ся, об. рагі. Яиііапз.—Ъ) аѣзіг., въ рѣ¬ 
шеніи колебаться, не рѣшаться, быть 
въ недоумѣніи, аѣзоі. или аѣ}& ге. 
Дшпёп, шіпіз, п. I) громада текучей 

воды, текучая вода, теченіе воды, уіушп, 

рѣчная вода: Яшпіпѳ зесшкіо, по тече¬ 
нію (прот. Яшпіпѳ асіѵегзо, вверхъ по 
рѣкѣ).—ѣ) въ узкомъ смыслѣ (прот. гіра)* 
рѣка. — II) пер., потокъ, ручей, а) о 
текучихъ веществахъ (крови, слезахъ 
ге). — ѣ) о рѣчи, ѵегѣогит, огаііопіз. 
Яйтіпёиз, а, пт, рѣчной (въ рѣкѣ, 

у рѣки живущій, водящійся). 
Яйо, Яихі, Яихит, ёге, течь, литься, 

I) вооб.: А) соб.: а) о водѣ и вооб. жид¬ 
кости, съ бе с. аѣі., іп с. асе., іпіег с. 
асе.—ѣ) о людяхъ и ихъ членахъ, исте¬ 
кать чѣмъ, Яиіі зибоге, сгиоге, онъ весь 
въ поту, въ крови (*}*).— аѣзоі., тасМа 
Яйепз іп ѵезіѳ, въ мокрой одеждѣ, съ ко¬ 
торой текла вода (*}•): ѣиссае йиепіез, 
намазанное лицо (ср. Яйепз).—В) пер.* 
1) сопсг.: а) объ одеждѣ, развѣваться, 
болтаться (-[). — ѣ) о шеѣ, нагибаться, 
наклоняться, а<1 іеггат (•)*).— с) о вѣ - 
твяхъ, распространяться, гаті Яиепіез, 
раскидистыя, развѣсистыя вѣтви (*}*). — 
Я) о массѣ людей, высыпать, хлынуть, 
съ аѣ с. аѣі. и съ аѣі. — 2) аѣзіг.: а) 
объ ученіяхъ 2С = распространяться, 
встрѣчать сочувствіе, съ абѵ. (1оп§ѳ 1а- 
іедие) или съ сіе с. аѣі. — ѣ) истекать, 
вытекать, проистекать, съ ех или аѣ с. 
аѣі.— с) протекать, а) безпрепятственно 
продолжаться, безпрепятственно итти, 
аѣ аеіегпо іещрогѳ іп аеіегпшп: асі ѵо- 
Ійпіаіет, итти хорошо. — р) клониться 
къ чему-н., доходить до чего-н., гез Яиіі 
аб іпіеггедпит, доходитъ до 2С. — II) 
прегн.: 1) = (ІіШиеге, какъ-бы расте¬ 
каться» ослабѣвать. изнемогать (о чле¬ 
нахъ, тѣлесной силѣ и лицахъ), зибогѳ 
ѳі Іаззііибіпѳ: Іихи, проводить жизнь въ 
шумныхъ удовольствіяхъ. — 2) = еШиегѳ 
ибейиеге, пер.: а) выпадать, Йиепіаппа 
бе тапіѣиз. — ѣ) падать, Яиипі рота* 
(•(•).— с) объ аѣзіг., исчезать, пропадать* 
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АйѵШіз и ДйтШШз, е, рѣчной (въ 
рѣкѣ, у рѣки находящійся, живущій). 

Ййѵіпз, Іі, ш. текучая вода; въ узкомъ 
смыслѣ = рѣка (прот. гіра). 
Аихпв, а, шп, РАсЦ. I) развѣваю- 

інійся, распущенный.—отс. въ дурномъ 
смыслѣ, нетугой, ненатянутый, ЪаЪепа.— 
пер.: а) шаткій, непрочный, ненадеж¬ 
ный, діогіа, ййез. — /9) слабый, безха¬ 
рактерный, апішиз.—И) какъ-бы расте¬ 
кающійся = слабый, пер., преходящій, 
бренный, тлѣнный, гез Ъшпапае: гез, 
разстроенныя д. 

Госаіё, із, п. шейный платокъ (пер- 
вонач. какъ повязка у больныхъ; въ по¬ 
слѣдствіи какъ платокъ у изнѣженныхъ 
людей и солдатъ). 
Юсйіиз, і, т. небольшая жаровня, 

особ, небольшой жертвенникъ* 
Гбспз, і, т. огнище; а) очагъ; пер., 

домъ, имущество, и теіоп. = семей¬ 
ство.— Ъ) жертвенный очагъ, жертвен¬ 
никъ (•(*). — с) костеръ (і*). 
ОДІсо, аге, колоть, I) соб.: Іаіиз, 

толкать въ бокъ (подавая этимъ знакъ ф). — 
И) пер. = причинять боль, огорчать. 
ОДіо, Гбйі, Гоззшп, ёге, I) іпіг. ко¬ 

вать, рыть.— II) іг.: 1) копать, а) выка¬ 
пывать, вырывать, агдепішп. — Ъ) ко¬ 
пать, рыть, риіеиш, Гоззат.—2) колоть, 
а) проколоть, пронзить, а^т аіра ге: 
есріит саісагіѣиз, пришпорить лошадь 
<■}■).—Р) выкалывать, зиа Іитіпа паііз (і). 

Гоесипй..., см. Гесипй... 
Гоейё, ааѵ. отвратительно, мерзко, 

гнусно, позорно. 
Гоейёгаіиз, а, ит, союзный. 
Гоейііаз, аііз, Г. отвратительность, 

мерзость,гнусность (въ физич. и нравств. 
отношеніи). 

Гоейо, аѵі, аішп, аге, изгаживать, 
безобразить, I) соб.: а) вооб.: сапШет 
риіѵеге (|).—Ъ) марать, пачкать, аіят 
заприте или сгиоге, обагрять кровью 
(•(*).—прегн., обрызгивать кровью, оба¬ 
грять кровью, разбить до крови, ранить, 
сгіпѳз (|), ога ри^піз (•(*), іегго ѵоіисгез 
(•(*). — с) омрачать, затемнять, зегепоз 
ѵиііиз (•(*). — И) пер., омрачать, опоро¬ 
чивать, обезславить, аЦт иди аіцй: 
аідт или аіцй аЦа ге. — отс. а^гоз, 
опустошать. 

1* Гоейпз, а, шп. отвратительный, про¬ 
тивный, гнусный, мерзкій, позорный 
(физич. и нравств.); тк. съ зиріп. 2. 
(напр. Гоейшп іпсеріи, Гоейит ехіілі); 
съ іп с. аЫ. дегшні. 

2. Гоеййз, Йёгіз, п. I) договоръ, ме- 
лкду государствами и тк. между отдѣль¬ 

ными лицами и отс. союзъ, ІЬаІаті, 
бракъ. — И) поэт, пер., законъ. 

Гоет... см. Гет... 
Гоеп... см. Геп... 
ГоеІІйпз (ГеіЫпз), а, пт, вонючій. 
Гоеібг, бгіз. т. дурной запахъ, зло- 
Гоеіпз, см. Геіпз. [воиіе. 
Гбііпт, У, п. листъ. 
ГоШсйІпа, і, т. небольшой кожаный 

мѣшокъ. 
ГоШз, із, т. кожаный мѣшокъ, особ, 

раздувальный мѣхъ. 
Гбтепішп, і, п. согрѣвательный ком¬ 

прессъ, бинтъ. — пер., а) вооб.: &і#ійа 
сигагшп Готепіа, заботы, охлаждающія 
душу, т.-е. дѣлающія ее равнодушной къ 
благороднымъ стремленіямъ (•(*). —Ь) об¬ 
легчительное средство, облегченіе, успо¬ 
коеніе, «Іоіогит. 

ібтез, тШз, т. трутъ* 
Гопа, Гопііз, т. ключъ, источникъ.— 

поэт., ключевая вода.—пер., источникъ, 
начало, причина, виновникъ, аЪзоі. или 
съ §еп. 

Гопіаппз, а, пт, ключевой. 
ГоиіІсйІиз, і, т. небольшой ?лючъ, 

небольшой источникъ. 
ГопІІпаііз, е, ключевой. 
Гог, Шпз зпт, Гагі, изрекать, I) вооб. 

говорить (прот. Гасеге), аѣзоі. или аЦй, 
или ай аіфп.—отс. Гапйо аийіге, узнать 
по наслышкѣ: тетог Гапйі еі пеГапйі, 
помнящій добрыя и дурныя (нечестныя) 
дѣла (•(*). — II) въ част., пророчество¬ 
вать, аѣзоі. (•(*); разз., Гаіа Гапйа (•(*). 

* ГбгаШіз, е, кого можно просверлить, 
проколоть (•(*). 

Гбгатёп, шіпіз, п. отверстіе, дыра. 
Гбгаз, айѵ. вонъ, наружу, Г. ейегге, 

обнаруживать, Г. йаге, сдѣлать обще¬ 
извѣстнымъ, обнародовать. 

Гогсерз, сіріз, с. щипцы, клещи. 
Гогйпз, а, шп, стельная, Ъоз.—зиѣзі., 

Гогйа, ае, Г. стельная корова. 
Гбгет, ез, еіс., I) Гогет = ѳззет и= 

Гиіззет. — И) іпйп. Гоге = іпіигит (ат, 
шп) еззе, и при рагі. іпі. = еззѳ. 

Гбгепзіа, е, къ Форуму (къ городской 
площади) относящійся, I) вооб., относя¬ 
щійся къ площади, площадпый, па пло¬ 
щади находящійся, случающійся, употре¬ 
бляемый, ѵезіііиз, платье для гулянья, 
парадное п. (напр. іода; прот. йошѳзіі- 
сиз): Гасііо и іигѣа, праздношатающіеся 
(которыхъ легко подкупить). — П) къ 
Форуму (какъ мѣсту общественной, особ, 
судебной дѣятельности) относящійся, су¬ 
дебный, саиза, орега. — поэт., Магз, 
публичное краснорѣчіе. 
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іЪгі, бпш, см. Гогиз. 
1. ібгіз, із, Г. дверь, въ ріиг. іогез, 

двустворчатыя двери. 
2. Ібгіз, айѵ. I) внѣ (прот. іпіга, іп- 

іиз), іпіга ѵаііит еі Гогіз. — въ част., 
а) = внѣ дома, у чужихъ людей. — Ъ) = 
/■нѣ города, государства, Рима; отс. = 
на войнѣ, въ походѣ и вооб. за гра¬ 
ницей.—II) извнѣ (отъ другихъ), реіеге. 

Гогта, ае, Г. Форма, видъ, наружность, 
I) объ одуш., 1) аЪзіг.: <1еі: іюрегаіогіа 
(ЛрЬісгаііз). — прегн., красивая наруж¬ 
ность, красота.—2) сопсг., образъ, Фи¬ 
гура, сіеі, фигура бога, богъ (■)•): іег- 
гіЬіІез ѵізи Гоппае (і). — И) о неодуш., 
1) аЪзіг., Форма, наружный видъ, пауіз: 
агаігі (І), огіз (■(•): іп&епіі.— въ част., 
а) Форма, устройство, геі риЫісае, госу¬ 
дарственное устройство, образъ правле¬ 
нія: іп ргоѵіпсіаѳ Гоппат гейідеге.—Ъ) 
Форма, очеркъ, оШсіі.—с) образъ, харак¬ 
теръ, родъ,Ѵеі: іоііиз педоііі.— 2) сопсг., 
Форма, Фигура, въ част., а) деотеігіса 
I'. и одно Гогта, геометр, фигура. — Ъ) 
штемпель на монетахъ, чеканъ.—с) ко¬ 
лодка сапожника. — <і) очеркъ, пер., 
іоііиз геі риЫісае. 

Гогтіса, ае, Г. муравей. 
ГогтІйаЪШз, е, страшный. 
1. Гогшійо, аѵі, аіпт,аге, страшиться, 

весьма бояться, аіцй, или аіцт, или съ 
іпГ. — отс. адиаѳ іогтійаіае, водо¬ 
боязнь (І). 

2. Гогтійо, йіпіз, Г. ужасъ, страхъ 
(тк. въ ріиг.); теіоп., страшилище, 
особ, пугало. 

Гогтійб1бзё(Гогтійй1б9ё),айѵ.страшно. 
ГогпшШбзиз, а, пт, I) боязливый, 

пугливый, тк. съ деп. — II) страшный, 
ужасный. 

Гогто, аѵі, аіпт, аге, I) давать че- 
му-н. Форму,видъ, образовывать, 1) соб.: 
таіегіат, огаііопет.— 2) пер., а) обра¬ 
зовывать =надлежащимъ образомъ устра¬ 
ивать, приводить въ порядокъ, терпит: 
отпез ай ЬеШ еі расіз изиз. — Ь) уче¬ 
ніемъ н т. п. образовывать, развивать, 
облагороживать, пріучать, аіцт: аЦт 
аЦ5 гѳ (аіцт йісііз, наставлять •)*): аіцт 
ай или іп аідй: зѳ іп тогез аіф, при¬ 
норавливаться къ чьимъ-л. нравамъ или 
подражать кому. — с) настраивать, апі- 
тоз. — II) (изъ чего-н. приготовляя) 
образовывать=дѣлать, 1) о скульпторѣ, 
зідпит ѳ таппоге (•)*): зі^пит іп ти- 
ІіѳЪгет й^игат. — о живописцѣ» іоппа- 
іиз сит сотіЬиз Аттоп (■(•). — о зод¬ 
чемъ = строить, сіаззет. — о драма¬ 
тургѣ = представить (на сценѣ), регзо- 

пат поѵат. — 2) пер., образовывать =* 
создавать, §аийіа іасііа тепіе, пред¬ 
ставить себѣ (•(■). 

ГогтбзІіаз, аііз, I. стройность, красота.. 
Гогшбзиз, а, иш, благообразный, строй¬ 

ный, красивый (прот. йеГогшіз, іигріз), 
іетриз, весна (|); зиЪзі., красавецъ,, 
красавица; объ аЪзіг., прекрасный. 

Гогтйіа, ае, Г. Формула, Форма, I) 
норма, правило, устройство, схема, 
аг^ишепіі: йізсірііпае, система: сопзие- 
іийіпіз. — II) въ част., а) договорная 
Формула, договорный актъ между сена¬ 
томъ и союзниками, тііііез ех Гогтйіа 
ассірегѳ или рагаіоз ЬаЪегѳ, со¬ 
гласно съ договоромъ: аіцт іп зосіогит 
Гогтиіат геГегге, включить въ число- 

союзниковъ на одинаковыхъ съ другими 
условіяхъ. — Ъ) Форма, тарифъ, такса,, 
сепзепйі: сепзит адеге ех Гогтйіа. — 
с) какъ юрид. і. і., а) Формула, іезіа- 
тепіогит: зііриіаііопит еі .іийісіогшп 
Гогтиіае. — (?) Формула, которую опре¬ 
дѣлялъ преторъ для судей и сторонъ, 
или юристъ для своихъ кліентовъ или 
вооб. (эти формулы содержали инструк¬ 
цію, которою судья долженъ былъ руко¬ 
водствоваться при рѣшеніи дѣла), зроп- 
зіопіз, зийісіі.— пер., Ъаес Г., правило» 

Гогпасаііз, е, къ печи относящійся, 
печной, йеа, б. хлѣбной печи (|); зиЪзі., 
іогпасаііа, Іиш, п. празднество богини 

Гогпах, асіз, Г. печь. [печи. 
ГогпІсаіиз, а, пт, сдѣланный со сво¬ 

домъ, рагіез, со сводообразными отвер¬ 
стіями; отс. ѵіа Гогп., улица съ арками. 

Гогпіх, пісіз, ш. сводъ, арка; въ част., 
а) Гогпіх ГаЪіі, ГаЪіиз или ГаЫапи?, 
тріумфальная арка, построенная Квин¬ 
томъ Фабіемъ Максимомъ Аллоброг- 
скимъ. — Ь) какъ воен. і. і.: а) сводо¬ 
образныя отверстія въ стѣнахъ для вы¬ 
лазки.— р) крытый ходъ. 

Гогз, аЫ. Гогіе, случайность, слѣпой 
случай, 1)вооб.:зей Ьаес иі Гогз іиіе- 
гіі: Гогіе іешегѳ и Гогіе іетегѳ сази, на 
счастіе, на авось.—аЫ. Іогіе, случайно 
(прот. сопзіііо, іпйизігіа, ргийепз), особ, 
послѣ зі, зіп, пе, пізі,и т. п.=можетъ 
быть; но зі Гогіѳ (зс. сопіі^іі), въ сча¬ 
стливомъ случаѣ.—айѵ. ІЬгз=Гогіаззо, 
быть можетъ (■)•). — Гогз еі, быть мо¬ 
жетъ даже, пожалуй еще. — П) Гогз Гог- 
іипа, счастливый случай, счастье, сази 
аиі Гогіе Гогіипа. 

Гогзап и Гогзіі и Гогзііап, айѵ. можетъ 
быть, пожалуй. 

Гогіаззе, айѵ. можетъ быть; при 
числит. = приблизительно, около. 
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Гогіаззіз, айѵ. = Гогіаззе (■)•). 
Гогіб, айѵ. см. Гогз. 
Гогііз, е, сильный, 1) физич. = а) 

крѣпкій, прочный, ропз, Іі^па.— Ъ) тѣ¬ 
лесно сильный, крѣпкій, здоровый. — 
II) нравств. сильный, энергичный, не¬ 
устрашимый, смѣлый, отважный, муже¬ 
ственный, о солдатахъ, храбрый (прот. 
іітійиз, і^паѵиз), а) о лицахъ и ихъ 
настроеніи, аЬзоІ. (напр. ѵіг, апітиз); 
съ аЫ. (напр. тапи); съ іп с. аЫ., съ 
ай или сопіга с. асе. — Ъ) о неодуш., 
энергичный, мужественный, смѣлый, 
a) энергично высказанный, проведенный, 
зепіепііа, Гасіит.—р) свидѣтельствующій 
объ энергіи, осиіі, сирійііаз. 

ГогШбг, а<Іѵ. а) сильно, крѣпко. — 
b) эпергичпо, неустрашимо, смѣло, му¬ 
жественно, храбро. 

ГогШГніо, (ііпіз, Г. энергія, неустра¬ 
шимость, смѣлость, отвага, мужество, 
храбрость (прот. іітог, і^паѵіа). 

ГогШіб, айѵ. случайно, нечаянно. 
Гогійііиа, а, пт, случайный, нечаян¬ 

ный. 
ГогШпа, ае, Г. и ріиг. Гогіипае, агпт, 

Г. судьба, какъ случайное дѣйствіе и 
опредѣленіе высшихъ силъ о началѣ, сча¬ 
стливомъ или неудачномъ ходѣ и резуль¬ 
татѣ человѣческихъ предпріятій, отно¬ 
шеній, положеній, отс. случайность, I) 
вооб.: а) зіпд.: зесипйа, ргозрега, сча¬ 
стье; прот. айѵегза, несчастіе (отс. зе¬ 
сипйа Гогіипа, прот. розі саіатііаіет): 
іпіе^га (прот. аШісіа): іп зиа Гогіипа 
еззе, имѣть счастіе въ своихъ рукахъ.— 
Р) ріиг., судьба => счастливыя или не¬ 
счастныя обстоятельства, положеніе. — 
И) въ част., 1) прегн., а) счастіе, отс. 
рег Гогіипаз ргоѵісіе, Бога ради.—Ъ) не- 
счастіс, агіе етепйаге Гогіппат (■)•). — 
2) теіоп., а) судьба, жребій, участь, 
соціальное положеніе, званіе, обстоятель¬ 
ства, та^па: іпйта зегѵогит: іп иіга- 
цие Гогіипа (состояніе). — Ъ) по жребію 
доставшаяся часть, жребій, ітіріісіз гедпі 
(■(•). — с) исходъ, ри^пае, оЪзійіопіз. — 
(1) богатство, какъ случайное благо, 
имущество, пожитки (об. въ р1иг.),а1ф. 

ГогШпаіё, айѵ. счастливо. 
Гогійп&іпз, а, пт, РАйр счастливый 

(по положенію), I) вооб.: а) о лицахъ: 
Ъопю, зепех.—поэт., Гсгіипаідіз ІаЪогит 
(въ своихъ страданіяхъ). — зиѣзі., Гог- 
іипаіпз, і, т. счастливецъ.—П) въ част., 
состоятельный, богатый. 

Гогішю, аѵі, аіит, аге, счастливить, 
дѣлать счастливымъ, благословлять^а^й. 

ібгшп, і, п. вооб. продолговатая че¬ 

тырехугольная площадь, площадь, въ 
Римѣ, особ, Гогиш Котапит, или та- 
дпит, или ѵеіиз, об. одно Гогиш, Форумъ, 
площадь между Капитолійскимъ (къ сѣв.- 
зап.) и Палатинскимъ (къ югу) холмами, 
кругомъ усѣянная торговыми и мѣняль¬ 
ными лавками, главное мѣсто государ¬ 
ственной и судебной дѣятельности, центръ 
общественной жизни; затѣмъ Гогиш 
Аи^изіі, основанный Цезаремъ; какъ мѣсто 
продажи, базарная площадь, рынокъ, 
Гогиш Ъоагіиш, коровій рынокъ: Г. оіі- 
Іогіиш, зеленной рядъ: Г. різсагішп, 
рыбный рядъ.—Тк. одно Гогиш, а) какъ 
центръ общественной жизни, ай Гогиш 
ігѳ; ѵегЪа Йо Того аггіреге, хватать слова 
съ улицы = употреблять тривіальныя 
выраженія. — Ь) какъ мѣсто торговли, 
особ, мѣняльный рынокъ, денежный ры¬ 
нокъ, дат ігі^іпіа аппоз іп Того ѵегзагі, 
торговать: ййеш йе Того іюііеге, уничто¬ 
жить общественный кредитъ. — с) какъ 
мѣсто купли и продажи, торговый пунктъ, 
торговое мѣсто (ср. выше); впѣ Рима, 
Ѵа^а, Гогиш гегиш ѵепаііиш. — й) какъ 
мѣсто государственной дѣятельности, 
особ, мѣсто судебныхъ засѣданій, а) въ 
Римѣ: Гогиш аШпдеге или іп Того еззо 
соеріззѳ, начать заниматься государ¬ 
ственными дѣлами, особ, начать высту¬ 
пать въ качествѣ оратора въ судѣ (прот. 
йѳ Того йесейеге, удалиться на покой): 
Гогиш іпйісіѣ, назначаетъ время и мѣсто 
судебныхъ засѣданій (■(•): опте Гогиш 
(городская площадь=нар одъ) циет зрес- 
іаі еі опте ігіЬипаІ (■)•).—р) внѣ Рима, 
городъ въ провинціи съ судебнымъ вѣ¬ 
домствомъ (ср. уѣздный городъ); отс. Го- 
гшп а^еге, производить судъ (о намѣст¬ 
никѣ); отс. названіе многихъ городовъ: 
Гогиш Арріі, Аигеііиш и другихъ. — 
е) какъ мѣсто (арена) гладіаторскихъ 
игръ, усыпаемое съ этой цѣлью пескомъ, 
площадь, зрагза агепа Того (■(•). 

Г&гпз, і. ш. а) зіп^. Гогиз, Форумъ, Шѳ 
Гогиз.— Ъ) ріиг. Гогі, а) проходы между 
лавками, назначенныя для гребцовъ = 
палуба.—р) ряды скамей въ театрѣ или 
циркѣ, мѣста для зрителей. — у) пчели¬ 
ныя ячейки (і). 

Гозза, ае, Г. ровъ; особ, а) яма, впа¬ 
дина.— Ъ) жолобъ, водосточная канава 
(^).—с) каналъ, русло, КЬепі. — й) бо¬ 
розда, которою отмѣчали мѣсто будущей 
стѣны города (■(•). 

Гоззбг, бгіз, ш. копатель. 
Г&ѵёа, ае, Г. яма, особ, для ловли звѣрей. 
Гбѵёо, Гбѵі, Шит, ёге, соб. питать; 

отс. I) согрѣвать, держать въ теплѣ. 
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1) соб.: а) вооб., зіпи, прижимать къ 
груди (•(*): егетіо, ласкать на груди (•(*): 
атріехи, обнимать (•(*). — Ъ) въ част., 
а) ради излѣченія омывать, освѣжать, 
агіиз (1*), ѵиіпиз ІутрЬа (I). — р) под¬ 
держивать, соііа.—2) теіоп., а) мѣсто 
какъ бы нагрѣвать, насиживать = по¬ 
стоянно сидѣть, оставаться гдѣ-н., Ъи- 
шит (въ землѣ): Іагет зиЪ іегга, изби¬ 
рать себѣ мѣсто пребыванія подъ землею 
(о пчелахъ і*): сазіга, сидѣть за око¬ 
пами, не выходить изъ лагеря. — Ь) 
время непрерывно проводить въ чемъ, 
іпіег ее Ьіетет Іихи, проводить зиму 
въ распутствѣ, кутить (|). И) пер.: 
a) лелѣять, таить, ѵоіа апіто (•(*). — 
b) лелѣять, ласкать, акрп: зепзшп Ьо- 
тіпит.—с) благопріятствовать, поддер¬ 
живать, ѵоіипіаіет раігит: Ъеііа (*(•): 
аідт сегіа зре. 

ігасіиз, а, ит, РАф*. иадломленный= 
безсильный, слабый, вялый; отс. тк. 
ігасііог апіто, слишкомъ упавшій духомъ. 

Ггасп..., см. ітеп... 
іга^Піз, е, ломкій, хрупкій, I) соб. 

и теіоп.: а) соб.: гаті (•(*): тугіиз (*[•): 
адиа, ледъ (•)*). — Ь) теіоп., издающій 
трескъ (при горѣніи), трескучій, Іаигиз 
({).—П) пер., непрочный, преходящій, 
а) шаткій, тлѣнный. — Ъ) слабый, хи¬ 
лый, дряхлый. 

&*а&тёп, тіпіз, п. обломокъ, отло- 
иокъ, кусокъ, въ ріиг. тк. = обломки, 
остатки и (поэт.) = сучья, хворостъ. 
й*а&теп1шп, і, п. обломокъ, отломокъ, 

осколокъ, кусокъ, въ ріиг. тк.=облом¬ 
ки, остатки. 
М^бг, бгіз, т. трескъ, грохотъ, 

громъ, шумъ. 
Яга&бзпз, а, пт, I) наполненный, за¬ 

валенный обломками; вер., бугристый, 
неровный, зііѵа (•)*). — П) трескучій, 
шумный, іоггепз (і). 

Гга&го, аге, крѣпко пахнуть, благо¬ 
ухать, аіда ге. 

іта&ит, і, п. земляника. 
Ггап&о, Ггё&і, ітасіит, ёге, ломать, 

разламывать, разбивать, раздроблять, I) 
соб.: а) вооб.: аіда ге; отс. 
Іадиео диіат, задушить: йисіиз ігап- 
§ііиг а захо, разбивается о скалу.— Ь) 
въ част., что-н. ломать, паѵет, потер¬ 
пѣть кораблекрушеніе. — II) пер.: а) 
касательно физической силы переламы¬ 
вать = уменьшать, геЯех., зѳ ігапдеге, 
уменьшаться, спадать (о холодѣ, жарѣ): 
ітасіі зопііиз іиЬагит, неровные звуки 
(т.-ѳ. то громкіе, то слабые).—Ъ) время 
коротать, тогапіет (Пет тего (I). — 

с) сломить = ослаблять, обезсиливать, 
ѵіт: орез, истощить: Пігогет аід'з: аіф 
зепіепііат, опровергнуть: сопзіііит, 
разстроить: тапйаіа, неудачно испол¬ 
нить (I): акрп зиа аисіогііаіе.—<1) сло¬ 
мить = а) укрощать, обуздывать, сми¬ 
рять, аЦт: зе, превозмочь себя: соп- 
сііаіоз апітоз: ігап^і йоіоге. —р) = ли¬ 
шать кого бодрости, обезкураживать, 
приводить въ уныніе (прот. егі^еге), 
аЦт. — отс. ігап^і, приходить въ уны¬ 
ніе.—е) сломать чье-л. упорство = рас¬ 
трогать, разжалобить, склонить на ми¬ 
лость, аЦт: аіф тізегісопііа йгап^і.— 
і) парушать, ййет, Гоейиз. 

іігаіёг, ігіз, т. братъ; пер., а) двою¬ 
родный братъ, а) ігаіег раігиеііз п въ 
связи одно ігаіег, двоюродный братъ по 
отцу.—р) по матери. — у) мужъ сестры, 
зять. — Ь) братъ = другъ; отс. какъ по¬ 
четное названіе союзниковъ.—с) ігаігез, 
родные братья, сестры, объ одинаковыхъ 
вещахъ, розііі ех огсИпе ігаігез, о кни¬ 
гахъ (■(■). 

ігаіегсйіпз, і, т. братецъ. 
ітёіегпё, асіѵ. побратски (тк. пер. = 

дружески, сердечно). 
Ггаіегпиз, а, шп, братнинъ, брата, 

потеп, имя братьевъ.—пех, братоубій¬ 
ство (І).—пер., братскій, а) = родствен¬ 
ный; виЬзі.: ігаіегпа реіо, наслѣдство 
двоюроднаго брата (1*).— Ь) = дружескій, 
дружественный. 

Ігаігісійа, ае, т. братоубійца. 
Ггаийаііо, опіз, Г. лишеніе выгоды, 

надувательство, обманъ (прот. Яйез, 
честность). 

ігаийаібг, бгіз, т. иадуватель, обман¬ 
щикъ. 

ігашіо, аті, аінш, аге, надувать = 
обманывать, и вооб. лишать кого чего-н., 
не выдавать кому чего-н., 1) соб.: аЦт: 
аЦт или зе аЦа ге. — II) пер., обма¬ 
номъ удерживать, утаивать, похищать, 
аідб. 

ІгайАйІепіиз, а, пт, обманчивый, 
Фальшивый, коварный. 

Ігаиз, ігашііз, Я обманъ, хитрость, 
коварство, I) соб. и теіоп.: 1) соб.: 
a) вооб. (тк. въ ріиг.): аіф: Іосі еі 
посііз (1*): зіпе йашіе, безъ обмана, 
честно: ігашіе таіа, плутовски, воров¬ 
ски (і*): ігаийет іасеге 1е§і или зепа- 
іиз сопзиііо, обходить законъ и пр. — 
b) въ част., самообманъ, заблужденіе, 
ошибка, іп ітаийет іпсійеге, (ІеІаЬі 
(впасть въ ошибку).—2) теіоп.: вредъ, 
убытокъ, ущербъ, аісі Ггаисіет Гегге и 
ігаийі еззе, служить во вредъ, вредить, 
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«іпе ігашіс, безъ вреда.—II) пер., пре¬ 
ступленіе, грѣхъ, Ггашіет сопсіреге или 
«изсіреге. 

ігахіпёиз и ГгахІшіз, а, пт, ясене¬ 
вый. 

ігахіппз, і, Г. ясень. — теіоп., дро¬ 
тикъ изъ ясеневаго дерева (*(•). 

ігётёЪипсІиз, а, шп, I) шумный, шу¬ 
мящій.— И) ропщущій, негодующій. 

ігётіійз, йз, т. гулъ, а) шумъ, ревъ, 
жужжаніе, тагіз, ѵепіогит, арит: 
вгтогит, стукъ: едиогит, фырканіе.— 
ѣ) бормотаніе, шопотъ, говоръ, іг. сіа- 
тюгдие Ьотіпит. — особ, ропотъ, вор¬ 
чаніе (прот. арегіа ѵосііегаііо). 

ігёто, шйі, тііит, ёге, гудѣть, а) 
шумѣть, ревѣть, жужжать, Фыркать, 
ныть (о волкѣ). — Ь) о людяхъ, бормо¬ 
тать, «) шумно изъявлять одобреніе. — 
Р) = роптать, ворчать; отс. гшпог іге- 
яйі, идетъ сдержанный говоръ (*(•).—П) 
іг.: а) роптать, шумно кричать, еайет 
<•(•), съ асе. с. іпі., съ пе с. со^. или 
■съ прямой рѣчью.— Ь) шумно, неистово 
требовать, агта (*(•). 

•ігётбг, бгіз, т. шопотъ, говоръ (і*). 
ігепсіо, ёге, скрежетать зубами (отъ 

ярости, досады и т. п.), съ и безъ <Іеп- 
Шшз. — прегн., скрежеща зубами (со 
злостью) говорить, съ асе. с. іпѣ 

ігёпі, бгнт, т. см. ігепит. 
ігёпо., аѵі, аінт, аге, I) взпуздывать, 

эдиоз.—прегн., едиііез ігепаіі, на взнуз¬ 
данныхъ коняхъ (прот. еди. іпігепаіі).— 
П) пер., обуздывать, а) управлять, §еп- 
іез (І). — Ь) укрощать, сдерживать, 
іигогеш: ѵоіиріаіез іетрегапііа. 

ігёпит, і, п., ріиг. ігепа, бгит, п. и 
Ігепі, бгит, т. узда$ отс. въ карт., ігепа 
ітрегіі, бразды правленія (■(•): аіеі іге- 
иоз іпЬіЬеге, (іисеге, сдерживать кого, 
осаживать: аісі ігепоз абЬіЬеге, сдер¬ 
живать (прот. саісагіа аісі абЬіЬеге, 
подстрекать кого): ігепоз гетіііеге, сіаге, 
давать волю: ігепит или ігепоз тогбеге, 
скалить зубы = огрызаться, оказывать 
сопротивленіе: ігепит ассіреге или іге- 
поз гесіреге (надѣть на себя узду = по¬ 
кориться). 

Ггёднепз, дпепііз, частый въ простран¬ 
ствѣ и времени, I) въ пространствѣ, а) 
асііѵ.: а) о лидахъ г с, многочисленный, 
въ большомъ или достаточномъ числѣ 
собравшійся, присутствующій, находя¬ 
щійся (прот. іп&еднепз, гагиз, раисі, 
зіпдиіі), Іе^аііо: зепаіиз, въ полномъ 
составѣ или въ числѣ (достаточномъ для 
рѣшенія дѣлъ).—/?) о неодуш., частый, 
многочисленный, въ большомъ количе¬ 

ствѣ имѣющійся, произрастающій (прот. 
гагиз), іетріа, зііѵа. — Ь) разз., о мѣ¬ 
стности 2с, гдѣ собирается много людей = 
многими посѣщаемый, многолюдный, 
густо населенный, часто усѣянный, густо 
застроенный, богатый (прот. тйэдиепз, 
сіезегіиз), іЬеаігит, типіеіріит. — съ 
аЫ., Іоса ігедиепііа аебійсііз: Ігедиепз 
сизіобііз Іосиз.—И) во времени, а) асііѵ., 
о липахъ, частый, часто или почти по¬ 
стоянно находящійся, часто бывающій, 
прилежный, егаі Котае ігедиепз: сит 
аідо ігедиепіет еззе, часто быть вмѣстѣ 
съ кѣмъ-н. — Ь) разз., частый, часто 
встрѣчающійся, часто имѣющій мѣсто, 
часто примѣняемый, употребляемый, со¬ 
вершенно обыкновенный, ігедиеііІіЪиз 
ргоеіііз ѵісіиз. 
Мріеніёг, а(1ѵ. часто, I) въ боль¬ 

шомъ числѣ, во множествѣ. — II) = 
часто, почти постоянно (прот. гаго или 
зетрег). 

ігёдпепііа, ае, Г. I) многочисленность 
людей, большое число присутствующихъ, 
сопсг. = многочисленное собраніе (особ, 
сената), множество народа. — II) боль¬ 
шое количество, гегшп ігедиепііа, бо¬ 
гатство содержанія. 

ігёдиепіо, аѵі, аінт, аге, I) (по іге- 
^иеп8 1) = I) дѣлать многочисленнымъ, 
а) во множествѣ, въ большомъ числѣ 
стягивать, собирать, рориіит, зсгіЪаз 
асі аегагіит. — Ь) увеличивать, усили¬ 
вать, за^іііагііз соріаз зиаз. — 2) во 
множествѣ посѣщать, а) кого-н. во мно¬ 
жествѣ посѣщать, стекаться къ кому, 
толпами сбѣгаться къ кому, аЦт. — ѣ) 
праздникъ въ большомъ числѣ праздно¬ 
вать, Іибоз, біез. — с) мѣсто дѣлать 
многолюднымъ, оживленнымъ, населять, 
игЬез, іетріа (і*).—И) (по ігесіиепзІІ) = 
1) часто, прилежно, обыкновенно у кого 
или гдѣ-н. бывать, кого-н. часто, при¬ 
лежно, обыкновенно посѣщать, обыкно¬ 
венно бывать въ чьемъ-л. обществѣ, 
ботшп: Іоса. — 2) что-н. часто, или 
обыкновенно примѣнять, употреблять, 
повторять, Нутепаее ігедиепіапі, кри¬ 
чатъ разъ 8а разомъ Г. (•}*). 

іігёіат, і, п. и (рѣдко) ігёійз, йз, т. 
I) морское теченіе, волненіе, особ, при¬ 
бой волнъ; поэт. = море. — П) проливъ, 
особ, у Сициліи. 

1. ігёійз, а, нт, полагающійся, твер¬ 
до надѣющійся на что-н., въ дурномъ 
смыслѣ = гордящійся, гордый чѣмъ, съ 
аЫ. 

2. ігёійз, йз, т. см. Ггеіпт. 
Мсо, Мсйі, Мсаіит, аге, тереть. 



— 266 — ГгПтепіагІііз ГгТ^ёо 

ігі^ёо, Ігіхі, ёге, быть охлажденнымъ, 
быть холоднымъ (прот. саіеге), I) соб.: 
согриз ігі^епііз, холодный трупъ (ф).— 
II) пер.: а) приходить въ застой, вяло 
производиться, не подвигаться впередъ, 
не приносить пользы, сопзіііа ігідепі.— 
Ъ)быть вялымъ, предаваться бездѣйствію, 
ничего пе дѣлать, іг. Ьошо. — с) быть 
холодпо принимаемую быть оставляему 
безъ вниманія, не нравиться, аЬзоІ. или 
ай рориіиш. 

Гпдезсо, Ггіхі, ёге, холодѣть, осты¬ 
вать, коченѣть. 

ігІ&Мё, абѵ. холодпо, вяло. 
Ггі^іййіиз, а, шп, холодноватый* 
Гп&Кйиз, а, шп, холодный, I) пеиіг., 

холодный (прот. саіісіиз, іерісіиз), 1) 
соб.: а) вооб.,іегга (■)•),Яшпеп.—зиЪзі., 
ігі^ісіа (п. рі.), прот. саііба. — ѣ) въ 
част., особ, объ умирающихъ, тк. объ 
испугавшихся, зап^иіз, застывшая (*}*).— 
2) пер.: а) по чувству и дѣятельности 
холодный, равнодушный, безжизненный, 
вялый, безъ энергіи, о липахъ и неодуш., 
тк. съ іп аідеі. — поэт, (аршп) іесіа, 
опустѣвшія (въ которыхъ не кипитъ ра¬ 
бота !). — Ь) по внутреннему содержа¬ 
нію, слабый, ничтожный, пошлый* — 
II) (поэт.) асііѵ., холодный = бросающій 
въ озпобъ, въ дрожь, наводящій ужасъ, 
повергающій въ трепетъ, зіеіега, шогз: 
Ьоггог (= дрожь *)*). 
№$о, ігіхі, Егісіит, ёге, жарить, 

поджаривать. 
Гп$из, бгіз, п. I) холодъ (прот. саіог: 

тк. въ ріиг.). — въ част., а) холодная 
погода, особ, зимній холодъ; шеіоп., 
(поэт.) зима (прот. аезіаз). — Ь) хладъ 
смерти, смерть (■)•).— с) дрожь, страхъ. — 
(I) шеіоп. = холодная страна, ігі^из поп 
ЬаЬіІаЬіІе (і*). — II) пер., а) недѣятель- 
пость, вялость. — Ь) холодность, равно¬ 
душіе. 

Ггіѵбіиз, а, ит, пустой, вздорный, 
пошлый. 

Ггошіаібг, бгіз, ш. обрѣзывающій ли¬ 
стья, подчищающій дерево = садов¬ 
никъ. 

Ггопйёо, бйі, ёге, быть покрытымъ 
листьями, зеленью. 

Ггопйезсо, ёге, покрываться листьями, 
становиться зеленымъ, зеленѣть. 

&опйёП9, а, пт, покрытый листьями, 
иноголпстый. 

ігопйбзпз, а, пт, I) богатый листьями, 
дистистый. — II) покрытый зеленью, 
топз (*}•). 

1. Ггопз, ігопйіз, Г. листья, листва, 
зеленая вѣтвь; шеіоп. = вѣнокъ изъ 

листьевъ, вѣнокъ изъ плюща, лавровый 
вѣнокъ, &гаегеа,*кипарисовый вѣнокъ (*)*). 

2. Ггопз, Ггопііз, Г. I) лобъ живот¬ 
ныхъ; у человѣка особ. тк. какъ выра¬ 
женіе настроенія духа, характера, какъ, 
обозначеніе веселости, угрюмости, стро¬ 
гости, дерзости, откровенности, слѣдо- 
ват. = выраженіе лица, лицо, ехріі- 
саге ігопіеш, развеселиться (|): ігоп- 
іеш сопігаЬеге, морщиться: ргізііпа Ггопзѵ 
прежняя строгость: Ггопз ргоіегѵа, дер¬ 
зость: ѵегіззіта ідюпіе, съ полною от¬ 
кровенностью.—II) пер.: а) паружпость* 
видъ, ргіша ігопіе, на первый взгоядъ. — 
Ь) передняя, лицевая сторона ІіЬеІІі: 
сазігогиш. — особ, какъ воен. і. і., а) пе¬ 
редняя (обращенная къ врагу) сторона 
(прот. Іаіиз, іег&ит); отс. а ігопіе* 
спереди (прот. а Іаіеге или а ІаІегіЬиз* 
а іег^о). — Р) передняя линія, Фронтъ 
боевой линіи (прот. согпиа); отс. гесіа. 
ігопіе, прямо фронтомъ: аедиЗили ае^иа- 
іа ігопіе: іп ігопіет сігсиша^і, сдѣлать 
поворотъ къ фронту: огсііпез а /гопіе- 
аѵегіеге, построить ряды вадомъ къ фрон¬ 
ту. — с) выдавшійся край свитка книги 
(|).—б) ширина, шіііе ребез іп ігопіе (|). 

Ггопіаіё, І9, п. налобникъ у лошади 
и др. 

ігопіо, бпіѳ, ш. широколобый. 
ігисійбзия, а, ит, богатый плодами* 

прибыльный, доходный (соб. и пер.). 
ігисійз, йз, ш. пользованіе, употре¬ 

бленіе, I) аЬзіг., Ггисіиш осиііз ех еіиз 
сази сареге, наслажденіе для глазъ 
(== пріятное зрѣлище). — II) сопсг. = 
польза, получаемая отъ чего-н., доходъ* 
прибыль, плоды, а) соб.: шеіаііогиш: 
ресипіае, проценты: іп ігисіи ЬаЬеге, 
считать полезнымъ. — Ь) пер., плодъ* 
польза, результатъ, ігисіиз ѵісіогіае, на¬ 
града, состоящая въ побѣдѣ: ігисіит 
сареге или регсіреге (ех аіда ге). 

Ігй^аііз, е, класс, только сошр. и зи- 

регі., разсчетливый, бережливый, умѣ¬ 
ренный, дѣльный, честный. 

ГгО&аШаз, аііз, і. разсчетливость, 
бережливость, умѣренность, дѣльность,, 
честность. 

ГгйдаШёг, асіѵ. разсчетливо, береж¬ 
ливо, дѣльно, честно. 

Ггйдез, шп, см. Ігих.. 
Ггй^і, см Ггих. 
ігй^ііёг, іёга, іёгат, плодоносный* 

приносящій плоды (соб. и пер.). 
* ігй&иё&иѳ, а, пт, собирающій пло¬ 

ды, іогтісаѳ (*)*). 
Ггйтепіагіиз, а, ит, относящійся къ 

хлѣбу, хлѣбный, гез, провіантъ: іпо- 
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ріа, недостатокъ въ хлѣбѣ: Іоса, хлѣ¬ 
бородныя; виЬзѣ. ігитепіагіиз, Іі, т. 
торгующій хлѣбомъ, поставщикъ хлѣба. 

ГгіітепіаПо, бпіз, Г. добываніе хлѣба, 
фуража, снабженіе провіантомъ. 

Ггйтепіаібг, бгів, т. I) поставщикъ 
хлѣба. — II) Фуражиръ. 

Ггйтепіог, аіиз вит, агі, доставать, 
добывать хлѣбъ, провіантъ, добывать 
фуражъ. 

Ггйтепішп, і, п. хлѣбъ въ зернѣ. 
Мог, Мііиз и Ггисіиз вит, Ггйі, 

имѣть отъ чего-н. пользу, I) насла¬ 
ждаться, находить въ чемъ-н. удоволь¬ 
ствіе и въ этомъ смыслѣ=пользоваться, 
съ аЫ.,Ьопіз зиіз: расе: ѵоііз, поэт.= 
достичь исполненія своихъ желаній (*}•).— 
съ асе., асі геш Ггиепбат осиііз, чтобы 
доставить глазамъ пріятное зрѣлище 
(чтобы услаждать свои взоры). — II) 
пользоваться доходами, извлекать дохо¬ 
ды изъ чего-н., Гшісііз сегііз: адгиіп 
Мепбат Іосаге. 

Ггивіга, асіѵ. I) на ложномъ пути, въ 
обманѣ, Гг. еззе, обманываться, видѣть 
себя обманутымъ (въ своихъ надеждахъ, 
ожиданіяхъ). — И) пер.: а) напрасно, 
безъ пользы, тщетно; отс. Ггизіга еззе, 
но удаваться, но имѣть успѣха, тк. аіеі 
(о планахъ, начинаніяхъ). — Ь) безъ 
основанія, неосновательно, безъ толку, 
іетриз сопіегеге. 

Ггивігаііо, бпіз, I. обмаиъ, тщетное 
ожиданіе, неудача, съ деп. зиф, Саііо- 
гшп; съ деп. оіу., іапіае геі. 

Ггизіго, аѵі, а(иш, аге, и (Іероп. М- 
вігог. аіиз вит, агі, обманывать (чьи-л. 
ожиданія), вводить въ обманъ, дурачить, 
I) соб.: а) асііѵ. гакрп: Мзігагі зрѳ.— 
Р) (іероп., аЬзоі., аіят зрѳ аихіііі: іп- 
серіиз сіатог Ггизігаіиг Ьіапіез, крикъ 
замираетъ въ открытыхъ ртахъ (*}•). — 
II) пер. (только <іероп.), дѣлать тщет¬ 
нымъ, безполезнымъ, аіф зрез. 

Ггизіит, 1, п. кусокъ, кусочекъ. 
Ггйіех, ІІсіз, т. кустъ; зіпд. соііесі. 

и ріпг. = кустарникъ. 
ГгіШсёіиш, і, п. кустарникъ. 
ГгіШсог, агі, куститься, пускать от¬ 

ростки. 
МІІсбзиз, а, ит, а) о растеніяхъ = 

кустистый, вѣтвистый. — Ь) о мѣстно¬ 
сти = заросшій, шжрытый кустарни¬ 
комъ. 

Ггих, Ггй^із, Г. плодъ, особ, произве¬ 
денія земли (хлѣбъ и т. п.), рѣдко дре¬ 
весный плодъ; пер., а) плодъ, плоды, 
польза, Ггидез іпйизігіае: роётаіа ех- 
регііа Ггидіз, безполезныя (только для 

развлеченія служащія) стихотвореніе 
(•)•).—Ь) нравственная годность, ай Ьо- 
пат ігидет зѳ гесіреге, исправиться,, 
сдѣлаться благоразумнымъ. — отс. <1аѣ. 
Ггиді, какъ прилагат., благоразумный,, 
разсчетливый, бережливый, умѣренный, 
дѣльный, честный (прот. пеяиагп). 

Гйсаіив, а, ига, РАсЦ. подкрашенный, 
пер. = поддѣльный (прот. паіигаііз, зіп- 
сегиз, ѵегиз). 

Гйсо, аѵі, аіит, аге, красить, окра- 
шивать, I) соб.: а) вооб.: аЦй аЦа 
го. — Ъ) подкрашивать, подрумянить,, 
соіогет (-[*). — И) пер., прикрашивать, 
придавать ложный видъ, Гисаіит еззе- 
аЦа го. 

Гйсбзив, а, ига, нарумяненный, пер. = 
поддѣльный, ложный, мнимый. 

1. ГйсиВ, і, т. орсель, масса, приго¬ 
товленная изъ красильнаго мха, пер.: 
а) пурпуръ, пурпуровая краска; и въ 
карт.=прикрасы, поддѣльный, мнимый- 
блескъ, притворство, обмаиъ. — отс. 
Гисит Гасеге (аіеі), обманывать. — Ъ) 
красноватая пчелиная смазка (-[*). 

2. Гбсиз, і, т. трутень. 
Гй&а, ае, Г. бѣгство, побѣгъ, I) въ. 

узкомъ смыслѣ: 1) соб.: а) вооб.: Гида 
ргаесерз, бѣгство безъ оглядки, стреми¬ 
тельное, іид5 заіиіет реіего: Гидат 
баге, бѣжать и=дать убѣжать (*}•): Ги- 
дат Гасеге, обратиться въ бѣгство и= 
обращать въ бѣгство. —Ь) въ част., а)> 
удаленіе изъ отечества = изгнаніе. — 
Р) возможность, средство, случай къ 
бѣгству. — 2) пер., избѣганіе, нераспо¬ 
ложеніе къ чему, съ деп. оіу. — П) 
(поэт.) въ широкомъ смыслѣ, бѣгъ = 
быстрый бѣгъ, быстрая ѣзда, быстрое 
плаваніе; пер., Гида Іетрогит. 

* Гйдасіив, асіѵ. съ большей склон¬ 
ностью къ бѣгству = въ большей тру¬ 
состью, трусливѣе. 

Гйдах, асіз, бгьжкгй, бѣгучій = легко 
бѣгающій, быстро бѣгающій или бѣгу¬ 
щій, быстро несущійся, быстро теку¬ 
щій; пер., а) скоро проходящій, прехо¬ 
дящій, скоротечный. — Ь) съ деп. = 
избѣгающій, старающійся избѣгать. 

Гб^іепз, епііз, РАф. избѣгающій, 
уклоняющійся, съ деп., ІаЬогіз. 

Гйдіо, Гйді, ГйдНит, ёге, бѣжать, 
I) іпіг. бѣжать, А) въ узкомъ смыслѣ, 
убѣгать (прот. тапеге), 1) вооб.: а) 
соб., аЬзоі. или съ абѵ. (напр. Ьіпс, 
іпіго, Іопде), съ ех с. аЬІ., съ ехіга 
или съ іп с. асе. — Ь) пер.: опте апі- 
таі арреіН яиаесіат еі Гидіі а яиіЬиз- 
баш. — 2) въ част.: а) о солдатахъ> 
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бѣжать, аѣзоі. или съ ех с. аЫ., съ 
рег. с. асе. — Ь) о бѣглыхъ, бѣжать, 
сс) о политик, бѣглецахъ, бѣжать, уда¬ 
литься изъ отечества, съ аЪ, сіе, ех с. 
е,Ы. — /9) о рабахъ, сбѣжать. — В) въ 
широкомъ смыслѣ, 1) убѣгать = быстро 
удаляться, быстро течь, быстро уле¬ 
тать, рѣдко о лицахъ, об. о неодуш., 
сиггиз (колесница солнца) или ріпиз 
(корабль) іи^іепз (1*); особ, о мѣстно¬ 
сти, быстро удаляться изъ виду, исче¬ 
зать изъ виду, Ііаііа іи^іепз (*(■)• — 2) 
прегн. = исчезать, пропадать, прохо¬ 
дить, йі§іипі сит заприте ѵігез (*(•): 
осеШ іи^іепіез, помрачающіеся (у уми¬ 
рающаго *(•): уіпит іи^іепз, отстаиваю¬ 
щееся: тешогіа іи^іі (измѣняетъ) іп 
еіс.; о времени, зеріітиз осіаѵо рго- 
ріог ^ат Аідегіѣ аппиз, промчится (*(-): 
тепзіз йі^іепз, конецъ мѣсяца (*(•). — 
П) іг. А) въ узкомъ смыслѣ, бѣжать, 
убѣгать отъ кого, чего, откуда, аЦт: 
раігіат (*(-).— В) въ широкомъ смыслѣ: 
1) избѣгать чего = стараться избѣгать, 
сторониться, удаляться, уклоняться, а) 
соб.: аЦт: сопсШа сопѵепіиздие Ьоті- 
пит. — Ь) пер. (прот. реіеге, ехреіеге, 
^иі): сс) вооб.: ідпотіпіат еі <іе<іе- 
сиз: тогз Йі^ііиг. — р) избѣгать => 
отклонять отъ себя, отвергать, не при¬ 
нимать, отказываться, не желать (прот. 
реіеге), аЦш зшіісет, не желать имѣть 
■кого-н. судьею: Ргозегріпа пиііит са- 
риі іи^іі, не брезгаетъ. — съ іпГ. особ, 
ітрегаі. йх§е = не (|).—2) прегн., избѣ¬ 
жать, АсЪегопіа (*(-). — пер.: а) вооб.: 
^шіісішп іііисі (*(-).—р) въ част., усколь¬ 
зать отъ вниманія, знанія, асіеш (отъ 
взоровъ): пиііа гез іидіі зсіепііат е^из, 
онъ все знаетъ.— особ. аЦт аЦй іпдіі, 
что-н. остается незамѣченнымъ кѣмъ- 
н.=кто-н. не замѣчаетъ, не обращаетъ 
вниманія, не упоминаетъ о чемъ-н. и т. 
п.: те съ іпГ. = я забылъ. 

?й§Штпз, а, пт, убѣжавшій, находя¬ 
щійся въ бѣгахъ, бѣглый, аЪзоІ. или съ 
зЪ с. аЫ.; зиЬзі., бѣглецъ, бѣглый рабъ. 
Йі&ііо, аті, аіпш, аге, избѣгать, 

уклоняться, бояться, аіцсі. 
Гй^о, аті, аіит, аге, прогонять, а) 

лицо, а^т, аідт съ аЪ или ех с. 
аЫ. — особ, сс) воен. і. і., обращать 
въ бѣгство, аідт (Ьозіет), аЦт съ аЪ 
или ех с. аЫ., съ однимъ аЫ. (ппо 
ргоеііо). — р) въ политич. отношеніи, 
удалять въ изгнаніе, изгонять, аІцпГ 
(І). — Ь) о неодуш., прогонять, откло¬ 
нять, удерживать, азіга (о Фебѣ *)*): 
€іаттаз а сіаззе (|). 

* Мсітёп, тіпіз, п. подпора, столбъ* 
Шсіо, Шзі, Шішп, іге, подпирать, 

I) вооб.: а) соб.: акрі, ащй аЦа ге; 
рагі. Міиз, опирающійся, покоящійся 
на чемъ-н., тоШ регіе (*(-). — Ь) пер., 
поддерживать, а^т, аЦсІ: вХцт ІіМе- 
гіз. — П) прегн., укрѣплять, крѣпко 
запирать, розіез (•(■), ^ашіаш зега (•(*)• 
Мсгит, і, п. подпорка, особ, ножка 

кровати, кушетки. 
Ш&ёо, Шаі,* ёге, 1) сверкать, Іотѳ 

или саеіо Ш^епіе, когда сверкаетъ мол¬ 
нія: зі Аіізегіі, если засверкаетъ мол¬ 
нія. — П) блистать, сіять, 1) соб., аЪ- 
зоі. или съ аЫ. — 2) пер., блистать = 
отличаться, выдаваться, аіда ге. — 
«9- Парал. поэт, форма М§о, Мдёге. 
Ш50, ёге, см. Ш&ео 
Ш&бг, огів, т. I) блескъ, сіяніе. — 

пер., блескъ, слава. — П) въ част., 
сверканіе молніи, иолнія (какъ свер¬ 
каніе). 
Ш&йг, &&ГІ8, п. 1) блескъ, сіяніе.— 

И) въ част., сверканіе молніи, иолнія 
(какъ сверканіе или ударъ), тк. зар¬ 
ница. 
Ш&йго, аті, аіпш, аге, еверкать, 

блистать, Іоѵѳ М^игапіе, когда свер¬ 
каетъ молнія. 4 

Міса, ае, Г. и Шіх, Хсів, і. лысуха 
(водяная птица). 

іІШ&о, Іпіз, 1*. сажа. 
Шіо, бпіз, т. валяльщикъ, сукно¬ 

валъ. 
Штёп, тіпіз, Пг I) иолнія, перунъ, 
Мтіпе ісіиз или регсиззиз. — II) пер., 
все, что поражаетъ, сокрушаетъ, а) 
ударъ, іогіипае. — отс. $. (Іісіаіогіит, 
всесокрушающая сила, власть диктатора; 
о всякомъ жестокомъ наказаніи, ужас¬ 
номъ несчастій и т. п.—Ь) увлекатель¬ 
ная сила, ѵегЬогит; отс. о герояхъ, 
гроза, <1ио Мтіпа ітрегіі позігі (о 
двухъ Сципіонахъ — грозѣ враговъ). 
ШтІпёпа, а, пт, къ молніи принад¬ 

лежащій, молнійный, ісіиз, громовой 
ударъ; пер., поражающій на подобіе 
молніи, все % истребляющій, убійствен¬ 
ный, смертоносный. 

Гиітіпо, аѵі, аіпш, аге, метать иол- 
нію, «Гиррііег Мтіпапз. — ітрегз., М- 
тіпаі, молнія сверкаетъ (•(-). — поэт, 
пер., Саезаг іиішіпаі Ьеііо. 
Шіита, ае, $. подпора; пер., подкрѣ¬ 

пленіе тѣла пищею. 
Мтиз, а, шп, рудожелтый, темно- 

желтый, пипііа «Гоѵіз, о радугѣ. 
Ійтёиз, а, ит, дымный, наполненный 

дымомъ, дымистый* 
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ійтібиз, а, пт, I) дымящійся, аііа- 
гіа: атпіз, испаряющаяся (*(*).—II) дым¬ 
ный, закоптѣлый, іесіа (•(*). 

іптііёг, іёга, Іёгит, дымящійся (1*). 
Ійто, аѵі, аіит, аге, дымиться, аЪ- 

зоі. или аф ге. — отс. бопіиз іитаЪаі, 
изъ трубы дома шелъ дымъ (=въ домѣ 
шелъ кутежъ). 

ійтозиз, а, ит, наполненный дымомъ, 
a) дымящійся. — Ъ) = задымленный, за- 
доптѣлый. 

ійпшз, і, ш. дымъ; отс. потов., ѵег- 
іеге опте іп Гитит еі сіпегет (все 
спустить і*). 
Шпаіё, із, п. Факелъ, особ, восковой; 

отс. пер., люстра, канделябръ (•(*). 
Гипсііо, опіз, Г. исполненіе, соверше¬ 

ніе, съ деп. зиЪд. или оЪд. 
йшба, ае, і. праща; теіоп., закид¬ 

ной неводъ. 
Гапбатёп, тіпіз, п. основаніе (•(■). 
Гипбатепіит, і, п. основаніе, фунда¬ 

ментъ, I) соб.: йшбатепіа а^еге или 
^асеге, класть основаніе. — И) пер., 
основаніе, іасёге расіз біпбатепіа. 

* Ашбаіёг, бгіз, т. основатель (•(•). 
* Гипбаіиз, а, ит, имѣющій прочное 

основаніе, только пер., іішбаііззіта іа- 
тіііа, семья пользующаяся весьма сча¬ 
стливымъ положеніемъ. 
АшбШг, бгіз, т. пращникъ. 
Гипбіійз, абѵ. съ основанія=до осно¬ 

ванія; пер., совсѣмъ, совершенно, окон¬ 
чательно. 

1. Іішбо, аті, аіит, аге, I) полагать, 
чему-н. основаніе, основывать, а) соб.: 
игѣет (*)*): іп а§го еогит зебез Вазіаг- 
піз, поселить б.: іипбаіига сііаз гоЬога 
паѵез, дубы, которые должны были обра¬ 
зовать дно быстрыхъ кораблей (•(*). — 
b) пер., орез (могущество) зіЬі (}). — 
П) прегн., утверждать, укрѣплять, а) 
соб.: бепіе іепасі паѵез (о якорѣ •(*): 
рирріт сагіпа (•(*). — Ь) пер., упрочи¬ 
вать, укрѣплять, доставлять прочность, 
устойчивость, обезпечивать, игЬет 1е- 
діЬиз (•(*): ресипіат пііісііз ѵіШз, хоро¬ 
шо ПОМѢСТИТЬ 2С (•(*). 

2. Гипбо, іибі, Шзит, ёге, лить, I) 
соб.: 1) жидкость, а) вооб., съ ѳх, сіе 
с. аЫ., съ аЫ. (чѣмъ, изъ чего), съ іп 
с. асе., съ баі., съ зирег, іпіег, рег с. 
асе. — Ь) лить, изливать, а) воду гс, 
адиаз пиЬіЬиз (•(*): атпет (о горѣ); 
особ, въ жертву возливать, дѣлать воз¬ 
ліяніе изъ чего-н., ѵіпа (*(*). — шесііаі., 
изливаться, распространяться, ітЬег 
ііізиз: Яатта іиза а сарііе.—р) слезы, 
кровь проливать, Іасгітаз (*(*): зап^иі- 

пет бе аіда ге, оЬ аідб или рго а^аі 
ге.—2) нетекучее вещество: а) сыпать,, 
высыпать, іп ТіЬегіт писез іизаѳ. — 
Ь) лить = топить ; отс. теіоп. = отли¬ 
вать, диіб зсиіріиш іпіаЬге, диіб бигіиз 
йізит еззе (•(■).—II) пер.: 1) опрокиды¬ 
вать, а) силою валить наземь, повер¬ 
гать, распростирать, аЦт гезиріпит. 
(•(*): согрога (сегѵогит) Ьиті.—Ь) (какъ, 
воен. і. і.) толпу разсѣвать, прогонять, 
Ьозіез бе іи^із. — особ, разбивать, со- 
ріаз Ьозііит. — іигрі іи§а іппбі, преда¬ 
ваться позорному бѣгству. — 2) выпус¬ 
кать, а) что-н. соединенное распускать, 
распространять, ѵіііз іипбііиг. — Ь) въ 
даль пускать, а) стрѣлы метать, бро¬ 
сать, іеіа (•(■).—р) другіе объекты, Іипа. 
рег іепезігат зѳ ГипбеЬаі, разливала 
свой свѣтъ (•(■). — с) одуш., толпою вы¬ 
пускать, гейех. = высыпать, хлынуть, 
ріепіз зе рогііз (|). — б) въ большомъ 
числѣ производить, а) о лидахъ=изда¬ 
вать, произносить, ргесез ресіоге аЬ 
іто (І): сопѵісіа іп аідт (*(*).— отс. о 
поэтѣ, „сыпать" = сочинять, ѵегзиз 
Ьехатеігоз ех іетроге. — р) о рождаю¬ 
щихъ субъектахъ =» рождать, произво¬ 
дить, &и§ез: іеіит.—поэт, о людяхъ= 
рожать, аЦт (•(■).—е) состояніе и т. п. 
расточать, мотать, орез (І).—і) аЬзіг.: 
а) вооб., тебіаі. іііпбі = распростра¬ 
няться, иігипщиѳ еогит (ѵігіиіез еі 
ѵіііа) іітбі диобаттобо еі диазі бііа- 
іагі. — Р) прегн., испускать, ѵііат 
тиііо сит зап^иіпе, испустить духъ, 
истекая кровью (•(*). 

іішбиз, і, т. I) дно; пер., ѵегіегѳ 
йтбо, разрушить до основанія; какъ 
юрид. і. і., Гипбит еззе аіф геі, со¬ 
гласиться на что, одобрить что. — II). 
въ част.: земля, помѣстье. 

ГйпёЪгіз, е, похоронный, погребаль¬ 
ный; поэт. пер.гибельный, пагубный. 

Гйпёгёиз, а, ит, похоронный, погре¬ 
бальный; поэт. пер., смертоносный, гибель-* 
ный, предвѣщающій смерть, зловѣщій, 

ійпёго, аѵі, аіит, аге, убивать (-)*). 
іипезіо, аѵі, аіит, аге, осквернять. 

(кровопролитіемъ, смертоубійствомъ ), 
ак^б: аідб аЦ5 ге. 

іипезіиз, а, ши, оскверненный по¬ 
койникомъ, траурный, печальный, бо- 
тиз, въ которомъ покойникъ (*)*): іатіііа, 
глубоко опечаленнная смертью. — пер.,, 
обремененный убійствомъ, кровопроли¬ 
тіемъ, злосчастный, гибельный, ігіЬипа- 
іиз, беіз: тк. аіеі (для кого). 

іип^ог, Гипсіиз зит, Гип^і, частью 
іпіг. с. аЫ., частью (древ.) іг. съ асс.к 



йт^из — 270 — Гагіиш 

исправлять, исполнять что-н., сопзи- 
Іаіи, отправлять должность консула: 
ѵігіиііз типеге, исполнять обязанность, 
возлагаемую добродѣтелью: оШсііззизіі- 
Чіае, соблюдать обязанности, вытекаю¬ 
щія изъ справедливости: ЬагЬагогшп 
тоге, соблюдать: ѵігіиіе іипсіі, доблест¬ 
ные (*)*): регісиііз, преодолѣть: Іасгітіз 
рго зотпо, плакать вмѣсто того, чтобы 
спать (!*): іипсіиз зериісго, похоронен¬ 
ный (*)*): саебѳ аіф, умертвить кого 
<-(-): іаіо, тогіе, умереть: съ асе., ті- 
Іііаге типиз, служить въ военной слу¬ 
жбѣ: типегіз іипдепбі ^гаііа; но Ьос 
типеге (не Ьос типиз» іип^епбит езі. 

іип^из, і, т. I) грибъ, сморчокъ. — 
П) пер., нагаръ (на свѣчѣ *)*). 

іипіейіиз, і, т. веревочка, 
ійпіз, із, т. веревка, канатъ; погов., 

іипет бисеге, повелѣвать: іипет зедиі, 
повиноваться (*)*). 

Гиппз, ёгіз, п. I) погребеніе, похо¬ 
роны, аіеі іипиз іасеге, устроить: іп 
іипиз ѵепіге, ргобіге, итти на похороны: 
іипиз сеІеЬгаге, провожать покойника: 
і. бисеге: іипиз іта^іпез бисапі іиит, 
пусть шествуютъ во главѣ похоронной 
процессіи (*)*). — II) теіоп.: а) трупъ, 
аіф, раіегпит. — Ь) смерть, а) лица, 
убійство. — р) вещи, гибель, погибель, 
геі риЫісае. — теіоп., о лицѣ, раепе 
іипега геі риЫісае, губители. 

?йо, Гйі, ОДйгиз, ёге, быть; регГ. и 
рагі. М. какъ формы глагола зшп. 

Гйг, Гигіз, с. воръ, воровка. 
ійгасііёг, абѵ. воровски, 

іигах, асіз, склонный къ воровству, 
іигса, ае, і. вилы (о двухъ зубцахъ); 

пер., а) вилообразная подпора.— Ь) ро¬ 
гатка, орудіе (на подобіе Д) наказанія, 
которое надѣвали на шею и къ концамъ 
котораго привязывали руки; отс. ігѳ зиЬ 
іигсат, карт., попадать въ позорнѣйшее 
рабство (*)*). 

іигсііёг, Гёгі, т. колодникъ, какъ бран¬ 
ное слово, мошенникъ, бездѣльпикъ. 
йігсіііа, ае, Г. небольшія вилы; отс. 

погов., іигсіііа (всячески) ехігшіі. 
Аігсйіа, ае, Г. I) вилообразная подпор¬ 

ка. — П) тѣснина, ущелье (на подо¬ 
біе V)- 
Шгіа, ае, і. I) ярость, бѣшенство (об. 

въ ріиг.); отс. Ьаес тиііеЬгез іигіаѳ, 
изступленіе женщины: Саззапбгаѳ, во¬ 
сторженность. — П) Фурія, богиня мести; 
пер. (зіпд.) = неистовый, бѣшенный че¬ 
ловѣкъ. 

ійгіаііз, е, I) Фуріямъ принадлежащій, 
•а) соб., Фуріямъ принадлежащій, фурій, 

тешЬга (*)*). — Ь) неистовый, яростный; 
поэт., вакхически-восторженный. — П) 
асііѵ. = приводящій въ ярость, бѣшен¬ 
ство, ѵезііз (1). 

* ШгІаШёг, абѵ. неистово, яростно (|). 
ійгіЪишІиз, а, пт, I) неистовый, бѣ¬ 

шенный. — II) восторженный, исполнен¬ 
ный дикаго восторга. 

Гйгіо, аѵі, аіиш, аге, приводить въ 
ярость, въ бѣшенство (І); отс. Іигіаідіз, 
неистовый, бѣшенный (■(-). 

ійгібзиз, а, ит, 1) неистовый, бѣ¬ 
шенный (прот. запиз).—II) асііѵ.=при¬ 
водящій въ дикій восторгъ, ііЬіа (*)*). 

ііігаиз, і, т. хлѣбная печь. 
Гйго, ёге, I) бѣсноваться, быть безъ 

ума. — II) пер.: а) объ одуш. = посту¬ 
пать неистово, безумно, неистовство¬ 
вать, бѣсноваться, аЬзоі. или съ аЫ. 
(отъ чего); съ §еп. Іосі, апіті; съ асе., 
Іигогет (|): іб: съ асе. с. іпі.: съ іпі. 
(напр. Ьігіі іе герегіге, съ яростной го¬ 
рячностью старается найти тебя ■(•).— 
въ част.: а) быть въ восторженномъ со¬ 
стояніи. — р) быть безъ ума, быть внѣ 
себя, сіоіогѳ, Іисіи; особ, іигеге аЬде, 
быть безъ памяти влюбленнымъ въ кого-н. 
(*)*). — у) сумасбродствовать, шалить, 
<Мсе тіЬі езі іигеге (+).— Ь) о неодуш., 
свирѣпствовать, іетрезіаз или і^піз іи- 
гіі (■)•). 

1. Гйгог, аіиз зпт, агі, I) воровать, 
похищать, аЦб.— И) пер.: тайкомъ, 
незамѣтно присвоивать себѣ, проныр¬ 
ствомъ или хитростью получить что-н., 
сіѵііаіет (право гражданства). — (неза¬ 
мѣтно) отвращать взоры отъ чего-н., 
спрятать отъ кого, осиіоз ІаЬогі (*)*): 
раігі едиоз (|). 

2. Гйгбг, бгіз, т. I) бѣшенство. — 
П) пер., ярость, неистовство, бѣшен¬ 
ство, въ част.: а) восторженность, вос¬ 
торгъ прорицателя, поэта. — Ь) безумная 
любовь (|). — с) безумное предпріятіе 
враговъ отечества, зееіиз ас Г., преступ¬ 
ное и безумное предпріятіе (Каталины).— 
<і) поэт. пер. о неодуш., саеіі шаткие, 
неистовое бушеваніе бури и моря (*)*). 
йігііт, асіѵ. украдкою, тайнымъ обра¬ 

зомъ (прот. раіат, раіат еі ІіЬеге, ѵі, 
арегіе). 

іагііѵё, абѵ. украдкою, незамѣтнымъ 
образомъ. 

Гпгііѵиз, а, пт, Краденый, похищен¬ 
ный, пер , а) скрытый, тайный, скрыт¬ 
ный, ііег: атог (1). — Ь) благопріят¬ 
ствующій тайнѣ, пох (|). 

іигішп, і, п. кража, похищеніе; отс. 
пер., а) (теіоп.). краденая вещь. — 
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Ъ) тайное дѣйствіе, тайна, отс. ійгіо = 
тайкомъ (прот. ргораіат); въ част.: 
а) тайная любовная связь, тайное сви¬ 
даніе. — Р) обманъ, хитрость, особ, 
военная хитрость. 

* Шгішсйіиз, і, ш. воришка. 
Гигѵиз, а, шп, темный, мрачный, 

особ, о подземномъ мірѣ; отс. апіга, 
подземный міръ (|). 
йізсо, аѵі, аішп, аге, дѣлать тем¬ 

нымъ, черноватымъ. 
Гизсиз, а, шп, темнаго цвѣта, черно¬ 

ватый; въ част., о лицахъ, смуглый. 
ШвШз, е, растопленный, жидкій, 
йізііз, із, ш. палка, 
іизійагіиш, 1і, н. избіеніе (до смерти 

малками и камнями, какъ наказаніе сол¬ 
датъ, докинувшихъ свой постъ, и дезер¬ 
тировъ). 

1. Гйзиз, а, пт, РАф. I) разлитый, 

пер.: а) о лицахъ = растянувшійся, ле¬ 
жащій: о мѣстности => далеко прости¬ 
рающійся, широкій, обширный, съ іп 
с. асе. (•}•). — Ь) о тѣлѣ, дородный, 
широкоплечій, согрога.—П) распущен¬ 
ный, а) о волосахъ, распущенный, раз- 
вѣвающійся. — Ь) о рѣчи и ораторѣ, про¬ 
странный, подробный, словоохотливый. 

2. Гйзиз, і, т. веретено; отс. йізоз 
аідз еѵоіѵеге, отпрясть пить чьей-н. 
жизни (о паркахъ *|*). 
ШШз, е, неудерживающій, недержа¬ 

щій, I) соб.: §1асіез, легко ломающійся 
(1*). — П) пер., ненадежный, пустой, 
ничтожный. 
Шагиз, а, шп, будущій; зиЬзі., Ми- 

гит, і, п. и ріиг. Мига, бгит, п. бу¬ 
дущность, будущее (прот. ргаезепііа, 
іпзіапііа). 

Сг* 

^аезшп, і, п. (тяжелое) метательное 
копье (галловъ). 

$а1Ъапёиз, а, ит, галбановый. 
&аІЪапит, і, и. галбанъ, камедь си¬ 

рійская. 
даіёа, ае, Г. шлемъ кожаный. 
&а1ёо, аѵі, аіпт, аге, надѣвать шлемъ, 

въ разз. §а1еагі, надѣвать на себя шлемъ; 
юте. &а1ѳа1из, въ шлемѣ, со шлемомъ на 
толовѣ. 

&а1ёгиз, і, т. и заіёгит, і, п. шапка 
изъ звѣриной сырой шкуры, родъ парика. 

&а11а, ае, Г. чернильный орѣхъ. 
&а11іпа, ае, Г. курица. 
^аШпасёаз, а, ит, куриный, оѵит: 

^аИиз, пѣтухъ. 
&а11іпаг1и8, а, ит, куриный. 
&а11из, і, т. пѣтухъ, 
дапёа, ае, $. и ^апёит, і, и. хар¬ 

чевня, трактиръ (какъ мѣсто кутежей, 
попойки, распутства). 

&апёо, опіз, т. гуляка, кутила. 
З&иёшп, і, п. см. ^апеа. 
&агбп (§агит) і, п. соусъ, пригото¬ 

влявшійся изъ маринованной рыбы (§агіі8 
или зсотЬег). 

&агг!о, іѵі или Іі, Пит, іге, болтать, 
калякать. 

даггйІНаз, аііз, $. болтливость. 
&аггй1из, а, ит, болтливый; поэт, пер., 

•а) о птицахъ, чирикающій, щебечущій, 
воркливый (•)•).—Ь) о неодуш., журчащій, 
тіѵиз (|). 

&агит, см. &агоп. 

^ашіёо, &аѵ1зиз зит, еге, радоваться, 
находить удовольствіе въ чемъ, о неодуш. 
тк. = Любить (прот. (іоіеге, тоіезіе іегге, 
сопігаЬеге ігопіет), а) іпіг., аЬзоІ., съ 
а<1ѵ. (н^пр. ігизіга, биЫе) или съ <1ѳ 
аЦа ге, (об.) съ аЫ. (чему-н., въ чемъ- 
н.) —поэт, съ рагі. того, что охотно 
дѣлаютъ или чему рады, ^аибепі зсгіЬѳп- 
іез, охотно пишутъ (-|*): ^аисіеі роіііиз, 
радъ добычѣ (*)-).— Іпйші. ^аибеге = 
заіѵеге, Сеізо §аибеге геіег, поклонись 
отъ меня (*)*). — Ь) іг., сіоіогет а1с]‘з; съ 
асе. с. іпГ. или съ іпГ.; съ ^иосі (что). 

&аи<Иит, Іі? п. радость, удовольствіе, 
I) соб.: а) вооб. (прот. аоіог, и ріиг. 
^аисііа, прот. Іисіиз), аЬзоІ. или съ §еп. 
зиіу. или оу. ех даибіо, ргае §аибіо, 
даибіо, отъ радости (напр. Іасгітаге, 
ехзиііаге: еЯеггі, быть внѣ себя отъ ра¬ 
дости) ; но іпдепіі §аибіо отпіит, къ ве¬ 
ликому удовольствію всѣхъ (напр. тог- 
іииз езі). — Ь) въ част., чувственное 
удовольствіе, §аибіа согрогіз, чувствен¬ 
ныя удовольствія: §аибіо ргаѵо Ггиі (*)*).— 
II) (поэт.) теіоп. = что доставляетъ ра¬ 
дость, удовольствіе = радость, отрада, 
услада, любимецъ, о лицахъ, аѵаге, §аи- 
бішп Ъегебіз іиі (*(*). — особ въ ріиг., 
бит зедиегіз Сіуііит, поѵа §аибіа (ѣ): 
пес Гегге ѵібеі зиа §аибіа ѵепіоз, что 
радость его напрасна (і*). 

^аизарё, із, п. и даизаршп, і, и. 
фризъ, родъ байки (какъ одежда или по¬ 
крывало *(*). 
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дага, ае, Г. царская казна, а) царская 
сокровищница.—Ъ) царскія сокровища, 
богатства; отс. сизіоз дагаѳ гедіае, цар¬ 
скій казначей. — поэт., богатство, дага 
адгѳзііз, сельскіе припасы, пища поселя¬ 
нина, ріиг. дагае, богатство и вооб. 
имущество. [кровно (*('). 

* дёіібё, абѵ. голодно, пер. = хладно- 
дёіібиз, а, ит, I) холодный какъ ледъ, 

прехолодный (прот. саіібиз, іегѵепз); 
зиЪзі., деііба, ае, Г. очень холодная вода 
(прот. саііба 1*).—П) (поэт.) асііѵ., приво¬ 
дящій въ онѣмѣніе, оцѣпенѣніе. 

дёіи йз, п. I) морозъ, стужа; теіоп., 
ледъ, замерзшій снѣгъ.—II) пер., отсут¬ 
ствіе жизненной силы, оцѣпенѣніе (*)■). 
дётёЪипбиз, а, иш, стопущій (*)*). 
дётеШрагиз, а, ит, родившій близ¬ 

нецовъ, <1еа или біѵа, Латона (і). 
дётеііиз, а, иш, I) двойничный, по ро¬ 

жденію, детеііі, двойни, близнецы (-[).— 
П) пер.: а) вооб., двойной, Іедіо. — Ъ) 
похожій (какъ близнецы), одинаковый, 
совершенно сходный, раг поЬіІе Ггаігит, 
атоге детеііит (*('). 
дётіио, аѵі, аіит, аге, I) удвоивать, 

аЦб; отс. аега, ударять другъ о друга 
(•('). — II) пер., два объекта непосред¬ 
ственно соединять, повторять одинъ за 
другимъ; отс. дешіпагі аісі, совокупляться 
съ кѣмъ (|). 
дётіпиз, а, ит, двойничный, I) соб.: 

риегі, двоини (*('); особ. Ггаігез детіпі и 
одно детіпі, близнецы.—II) пер.: 1) вооб., 
двойной, а) двоевидный, СЬігоп, двое- 
образный (получеловѣкъ — полуконь •)•): 
Сесгорз (полугрекъ—полу египтянинъ).— 
Ъ) двойной, парный = двое, два, Іитеп, 
рогіае (і*); или = оба, рез или ре<1ез 
(*(•): асіез (і*).—2) похожій, (какъ близ¬ 
нецы), одинаковый, совершенно сходный, 
аибасіа: Шиб ѵего детіпит сопзііііз 
Саііііпае еі Ьепіиіі, совершенно похоже 
на планы гс. 
дётіійз, йз, т. I) вздыханіе, стена¬ 

ніе, рыканіе, вздохъ, стонъ, ревъ (о лю¬ 
дяхъ и животныхъ, тк. въ ріиг.), съ деп. 
зиіу., Іеопіз (*(•); съ деп. оЦ., детіійз 
аЦие іга ѳгѳріае ѵігдіпіз, вопль о (і*): 
детііит реіегѳ бе аііо ресіоге, глу¬ 
боко вздыхать. — П) поэт, пер., гулъ, 
шумъ, трескъ, реіаді: іеііиз баі детііит. 
детта, ае, Г. I) почка, на деревѣ.— 

II) драгоцѣнный камень, перлъ, жем¬ 
чужина, бисеръ; теіоп., а) бокалъ, 
украшенный или сдѣланный изъ драго¬ 
цѣнныхъ камней. — Ъ) перстень съ пе¬ 
чатью, печать (*(*). — с) деттае, кружки 
на павлиньемъ хвостѣ (і*). 

деттаіиз, а, ига, украшенный драго¬ 
цѣнными камнями. 
дсгатёиз, а, ит, сдѣланный изъ драго¬ 

цѣнныхъ камней; пер., украшенный7 
драгоцѣнными камнями. 
детто, аѵі, аіит, аге, I) пускать 

почки. — II) быть осыпану драгоцѣн¬ 
ными камнями. 
дёто, йі, Ііит, ёге, I) іпіг., а) объ 

одуш., стонать, охать, о животныхъ = 
стонать, кряхтѣть, ворковать, ржать, 
рыкать, аЬзоІ. или съ аЫ. саизае. — 
Ь) о неодуш., трещать, скрипѣть, шу¬ 
мѣть. — И) іг. вздыхать по, жалѣть о, 
сѣтовать на, аЦб, аЦт (■)*). 
дёпа, ае, I. об. ріиг. депае, агит, I. 

I) щека (промежутокъ между дужкою 
верхней скулы, ухомъ, салазками, подбо¬ 
родкомъ и смычкою губъ), р1иг.=щеки; 
иногда тк.=вся щека, особ, какъ мѣсто* 
бороды.—II) ріиг. депае (поэт.) теіоп., 
а) глазная полость, ехріІаЦиѳ депіз оси- 
Іоз (і*). — Ь) глаза. 
дёпёг, ёгі, т. зять, I) мужъ дочери; 

тк. женихъ дочери (*)*); шутл. любовникъ 
(І*). — И) пер., мулсъ сестры. 
дёпёгаііз, е, I) къ роду принадлежа¬ 

щій, родовой. — II) общій (прот. зіп- 
еиіі). 
дёиёгаііга, абѵ. I) по родамъ, по пле¬ 

менамъ, по народностямъ, по классамъ.— 
II) вообще. 
дёиёгаібг, бгіз. т. родитель, родона¬ 

чальникъ, едиогшп, разсадникъ коней (■)*). 
дёпёго, аѵі, аіит, аге, рождать, про¬ 

изводить, создавать (объ одуш. и неодуш.); 
въ разз. тк. происходить. 
дёпёгбзё, абѵ. благородно, велико¬ 

душно (1*). 
дёпёгбзиз, а, ига, I) благородный, 

а) о людяхъ, благороднаго происхожде¬ 
нія, ѵігдо.—Ъ) о животныхъ и неодуш., 
отличной породы, отличнаго качества, 
отличный, ресиз (і*), ѵіпит (і*). — II) 
пер., нравственно благородный, велико¬ 
душный (объ одуш. и неодуш.), 
дёпёііѵиз, а, ит, см. депіііѵив. 
дёпёігіх (не дёиіігіх), ігісіз, I. роди¬ 

тельница, создательница, мать, тк. родо¬ 
начальница (соб. и пер.). 
дёпіаііэ, е, къ генію относящійся, 

I) генію, какъ родителю, посвященный, 
свадебный, брачный, ргаеба, добыча, 
годная для брака (о дѣвицахъ *(•); зиЬзі. 
депіаііз, із, ш. брачное ложе. — II) къ 
генію, какъ соучастнику въ радостяхъ 
и печали, относящійся = радостный,, 
веселый, восхитительный, прелестный, 
Ьіетз (•)*), гиз (і*). 
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* (*ёпіаШёг, айѵ. радостно, весело (*(•). 
дёпісйіаіиз, а, ит, колѣнчатый, узло¬ 

ватый. 
^ёпізіа, ае, Г. дрокъ (растеніе), 
^ёпііаііз, е, а) плодородный, плодо¬ 

творный, ѵіз: согрога (элементы *(•). — 
Ь) къ рожденію относящійся, сііез, день 
рожденія.—зиѣзі., ^епііаІіз, ів, I. (о по¬ 
кровительницѣ родовъ Діанѣ *)*). 

&ёпШѵиз (^ёпёііѵиз), а, ит, къ ро¬ 
жденію принадлежащій, съ рожденіемъ 
полученный, природный, ітадо, перво¬ 
начальный (1*): потіпа, родовыя име¬ 
на (1*). 

^ёпИбг, бгіз, т. родитель, отецъ, 
творецъ, виновникъ (поэт. пер. тк. о 
иеодуш.). 

^ёпіігіх, см. депеігіх. 
^ёпіиз, 1і, т. геній, духъ-хранитель 

(сопутствовавшій человѣку отъ колыбели 
до могилы и различнымъ образомъ вліяв¬ 
шій на него въ продолженіе всей его 
жизни. Геній желаетъ продленія веселой, 
но умѣренной жизни охраняемаго чело¬ 
вѣка, отс. сигаге ^епіит ѵіпо, совершать 
возліяніе генію (= пировать *(•): у каж¬ 
даго семейства, общества, города, госу¬ 
дарства, даже у каждой страны, мѣстно¬ 
сти, театра, бань и т. п. былъ свой 
геній. — Со смертью человѣка прекраща¬ 
лось существованіе и его генія. 

&ёпо, пйі, пііит, ёге, древняя форма = 
еідпо. 

^епз, ^епііз, Г. родъ, порода, I) вооб. 
какъ совокупность существъ, связанныхъ 
общимъ происхолсденіемъ и сходствомъ, 
Ъшпапа: аигеа (*(•). — II) родъ, 1) въ 
узкомъ смыслѣ, какъ совокупность су¬ 
ществъ, связанныхъ между собою общимъ 
происхожденіемъ, родовымъ именемъ и 
общими религіозными обрядами, родъ, 
а) соб.: раігісіа: Согпеііа: Региѵіиз 
зіпе ^епіе, изъ низкаго сословія (і): 
раігісіі шарпил еі шіпогит §епііит, 
перваго и второго класса (первые вели 
свою родословную отъ времени Ромула, 
вторые — Тарквинія): тк. <111 та^огит 
§епііит, боги высшіе: <1іі тіпогит ^еп- 
ііит, боги низшіе.—Ъ) (поэт.) теіоп.= 
потомокъ, (іеит §епз (объ Энеѣ *(•). — 
2) въ широкомъ смыслѣ, племя, тк. на¬ 
родъ вооб., а) соб.: Зиеѵогшп.—Ь) пер., 
«) какъ община города. —р) теіоп. = 
страна, область, округъ. — у) ріиг. $еп- 
Іез, народы = варвары, иностранцы. — 
д) &еп. ріиг., ^епііит рагі., иѣі депііит, 
иѣіпат &епііит (на свѣтѣ). 
ЗепіШсІиз, а, ит, къ извѣстному роду 

относящійся, родовой. 

&епіі1із, е, родовой, I) къ одному и 
тому же роду иля племени принадлежа¬ 
щій, зиЪзі., ^епііііз, із, т. — II) извѣст¬ 
ному народу принадлежащій, отечествен¬ 
ный , національный, геіі&іо. 
дёпіі, Оз, п. колѣно. 
* ^ёпйаіё, із, п. наколѣнникъ (*(*). 
^ёпйіпиз, а, ит (отъ &епа), щечный, 

йепіез (■(*) и одно депиіпі, коренные зубы. 
^ёпйз, ёгіз, п. I) родъ, порода. А) 

вооб.: Ъшпапшп, різсіит (*)•): ^епиз Іа- 
сеге, разводить породу. — В) въ част.: 
1) родъ, происхожденіе, а) соб.: поѣііе: 
аисіогез §епегіз теі, родоначальники: 
таіегпо ^епеге, со стороны матери, по 
матери: Зисеге &епиз аѣ аЦо, происхо¬ 
дить отъ 2с. — Ь) теіоп. = потомокъ, 
йеогшп (•}*): Айгазіі, внукъ А. (о Діо¬ 
медѣ *(■).-- 2) племя, народъ. — П) пер.: 
A) полъ, ѵігогит: тиііѳѣгѳ. — В) родъ, 
I) какъ филос. і. і., прот. зресіез, раг- 
іез.—2) родъ, классъ, сортъ, езі &епиз 
Ъотіпит: отпіз ^епегіз (всѣ возмож¬ 
ныя) іогтепіа. — 3) видъ, характеръ, 
положеніе, Ъеііі: іп отпі ^епегѳ ѵііае, 
во всякомъ положеніи: іп Ъос ^епеге, 
въ этомъ отношеніи. 
ЗегшапІіаз, аіів, I. I) братство, род¬ 

ство братьевъ и сестеръ между собою.— 
II) пер., родственная связь, тѣсная связь 
между колоніями одной метрополіи. 

^егтапоз, а, ит, родной, I) соб., 
зогог. — зиЪзі., ^егтапиз, і, т. родной 
братъ; ^еппапа, ае, I. родная сестра.— 
И) пер.: а) братскій, сестринскій, род¬ 
ственный, саейез, братоубійство. — Ъ) 
настоящій, истинный, истый, раігіа. 
Зегтёп, тіпіз, п. I) отпрыскъ, отро¬ 

стокъ, какъ почка пли вѣтвь.—II) пер., 
отрасль, потомокъ, и собир., родъ, поко¬ 
лѣніе. 

^егтіпо, аѵі, аіит, аге, пускать рост¬ 
ки, произрастать. 

^ёго, ^еззі, зезіит, ёге, носить, I) 
вооб.: А) соб.: іеггат: заха іп тигоз.— 
B) пер : 1) зе &егеге, а) вести себя, по¬ 
ступать, съ айѵ., напр. зе сопіитасіиз; 
или съ рго с. аЫ., напр. зе рго сіѵе, 
поступать какъ гражданинъ, или рго ѵіс- 
іоге; 'тк. съ двумя асе., сііз зе тіпогет 
(*)*): зе тейіит, держать нейтралитетъ.— 
Ь) держать себя, зе еі ехегсііит шоге 
(по обычаю) птдогит.—2) вести, совер¬ 
шать, исполнять, въ разз. тк. = про¬ 
исходить, ^иае ^еззішиз: Ьаес йшп Ко- 
тае ^египіиг. — пе&оііит или гет Ьепѳ 
^егеге, хорошо вести (обдѣлывать) дѣла, 
распоряжаться своими дѣлами: тк. таіѳ 
гет ^егеге, плохо вести дѣла; но на 
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войнѣ, гет Ъепе дегеге, совершать удачно 
военный подвигъ: гет или гез дегеге, 
вести дѣло, сражаться, о полководцѣ= 
командовать (напр. ео согпи: іп Аігіса): 
гез шадпаз дегеге, совершать подвиги: 

діабііз гез дегі соеріа начался ру¬ 
копашный бой: зрез дегепбі (гез), на¬ 
дежда совершать подвиги,—юте. гез дез- 
іае и зиЬзІ. дезіа (п. рі.), подвиги, особ, 
военные: педоііі дегепіез, дѣльцы: пе- 
доііі Ьепе дегепіез, хорошіе дѣльцы. — 
въ част., а) исправлять должность, гет 
риЫісат, управлять (ср. ниже Ь): та- 
дізігаіит, или Ьопогез, или роіезіаіет: 
ітрегіит. — въ качествѣ должностного 
лица завѣдывать, устраивать, сотіііа.— 
Ь) Ъеііит дегегѳ, вести войну (о полко- 
в одцѣ з= руководить военными дѣйствіями; 
о народѣ, царѣ=воевать), сит аЦо, или 
абѵегзиз аЦт, или іп а^т (аЦб): сит 
а^о (въ союзѣ съ кѣмъ, тк. подъ чьей-н. 
командой) абѵегзиз а^т: тк. гет ри- 
Ыісат, вести войну за государство, бо¬ 
роться эа государство, об. съ іеіісііег, 
ргозреге, едгедіе.— 3) время проводить, 
аеіаіет сит аЦо. — 4) ргае зе дегеге, 
показывать, являть, иіііііаіет, явно быть 
полезнымъ.—И) въ част., носить, имѣть, 
А) соб.: 1) вооб.: Ьазіат: еШдіет аіф 
геі, представлять что-н.— 2) прегн., при¬ 
носить, производить, таіоз (|). — В) 
пер.: 1) въ себѣ носить, регзопат аіф, 
играть чью роль, представлять кого. — 
2) носить с» имѣть, питать, іогіет апі- 
тит, обладать: атіеіііат: іпітіеіііаз 
сит аЦо, обіит іп а^т, питать нена¬ 
висть, ненавидѣть кого: сигат рго аЦо, 
заботиться о комъ (■(•). 
дёгйіия, і, т. носильщикъ. 

дезіатбп, тіпіз, п. ноша, бремя (поэт, 
какъ носимое украшеніе, оружіе *[•). 
дсвііо, іѵі и Хі, ііиш, іге, обнаружит 

еать жестами свою радость или жела¬ 
ніе, I) радость = быть внѣ себя, отъ 
радости ликовать, отъ радости кичиться, 
заноситься, аЬзоі. (напр. Іаеііііа дезіі- 
епз, необузданная) или съ аЫ. (напр. 
Іаеііііа, оііо). — II) желаніе = сильно 
желать, только и думать о чемъ-н., 
адѳге дгаііаз. 
дезіо, аѵі, аіиш, аге, носить, сариі 

іп рііо. 
дезійз, 08, т. положеніе тѣла, 

поза, I) вооб.: ебепбі, эа столомъ (*(*)— 
И) въ част., тѣлодвиженіе, жестику¬ 
ляція, жестъ оратора, актера. 

дёзшп, см. даезшп. 
дідпо, дёпйі, дёпіішп, ёге, рождать, 

производить, въразз. тк.=расти, произ¬ 

растать, происходить, I) соб.: а^т, а^б 
(напр. оѵа, метать икру. — о рыбахъ): 
аЦт <1ѳ или ех с. аЫ.: аіцт аб или іп 
аЦб: депііиз аЦо (отъ кого-н.): депііиз 
иі гедпагеі.—рагі зиЬзі., дідпепііа, Іищ, 
п. органическія тѣла, растенія. — II) 
пер., порождать == быть причиною, быть 
виновникомъ. 

* дііѵлз, а, пт, свѣтложелтый, блѣд¬ 
ножелтый, е^ииз, свѣтлосоловой (|). 
дІасШіз, е, льдистый, ледяной, 
діасіёз, ёі, I. ледъ (поэт. тк. въ р1ш\). 
діасіо, аѵі, аіиш, аге. превращать 

въ ледъ, леденить. * 
діабіаібг, бгіз, га, гладіаторъ; какъ 

бранное слово, забіяка, разбойникъ. — 
шеіоп., діабіаіогез, гладіаторскія состя¬ 
занія, игры, діабіаіогез баге: діабіаіо- 
гіЬиз, во время гл. игръ. 
діабіаіогіиз, а, иш, гладіаторскій, 

Іибиз.—зиЬзі., діабіаіогіит, іі, п. плата 
за добровольца-гладіатора. 
діабіиѳ, Іі, т мечъ, діабіит зігіпдеге, 

безігіпдегѳ, (е ѵадіпа) ебисѳге, обнажать 
мечъ: діабіит сопбеге, вложить въ нож¬ 
ны: зегиіагі ідпет діабіо, погов., ко¬ 
вырять въ огнѣ мечомъ (о безумныхъ 
предпріятіяхъ). 
дІаеЪа, ае, см. дІсЪа. 
дІапбІГёг, Гёга, Гёгит, приносящій, 

производящій, родящій желуди. 
діапз, діапбіз, Г. желудь; пер., пуля 

изъ свинца или глины. 
д!агёа,ае,І. I)хрящъ, крупный песокъ, 
діагёбзиз, а, ит, кремнистый, 
діаисиз, а, ит, сверкающій, блестя¬ 

щій, сіяющій, свѣтлый; о цвѣтѣ,сѣро¬ 
голубой, едшіз, соловый (*(-). 

дІёЪа, аѳ, I. I) глыба земли; (поэт.) 
теіоп.=земля, почва.— II) пер., вооб., 
комокъ, кусочекъ. 

діізсо, ёге, мало-по-малу усиливать¬ 
ся, I) соб.: А) въ узкомъ смыслѣ, объ 
огнѣ = мало-по-малу, незамѣтно разго¬ 
раться, діізсіі ідпіз оіѳо. — В) въ широ¬ 
комъ смыслѣ, по экстенсивной силѣ 
мало-по-малу усиливаться, ѵепідіз дііз- 
сепз.— II) пер.: о страстяхъ и обстоя¬ 
тельствахъ, незамѣтно усиливаться, 
увеличиваться, распространяться. 
дІбЬбзиз, а, ит, шарообразный, 

круглый. 
д1бЪи8,і,т.шаръ,д1оЬі іп саеіо, огнен¬ 

ные шары; пер., а) куча, масса, Яат- 
тагит, огненная масса: запдиіпіз, по¬ 
токъ крови. — Ь) толпа людей, множе¬ 
ство.— въ част., ватага, шайка, клика. 

дібшёго, аѵі, аіиш, аге, сматывать 
въ клубокъ, свертывать, I) соб.: Іапат 
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іп огЬез (+): ігизіа тего (*(•): іеггаіп 
хпа^пі зресіет віотегаѵіі іп огЬіз, далъ 
землѣ видъ огромнаго шара (*(-). — II) 
пер.: а) о всадникѣ, &1. зирегѣоз дгеззиз, 
заставлять коня дугообразно и гордо 
забрасывать ноги = ѣздить молодецкою 
рысью (*(*). — ѣ) собирать въ кучу, въ 
толпу, въ клубообразную массу; разз. 
^Іотегагі тебіаі., скучиваться, тк. съ 
іп с. асе. (нанр. іп огЬет •}•). 

§1бтиз, тёгіз, п. клубъ, клубокъ. 
&1дгІа, ае, і‘. слава, I) соб.: ЬеШ: 

нк(т &І0ГІ5 аШсеге (доставлять); ріиг. 
біогіае, слава (= случаи, ведущіе къ 
славѣ).—II) теіоп.: а) оЦ.: а) славное 
дѣло, славный подвигъ. — р) объ одуш., 
украшеніе, краса. — Ь) зиу., жажда 
славы, славолюбіе, честолюбіе, тк. въ 
дурномъ смыслѣ =• тщеславіе, хвастов¬ 
ство, самохвальство. 
ЗІбгІог, аіив вит, агі, хвалиться, 

хвастаться, гордиться, аЬзоІ. или съ абѵ. 
(напр. іпзоіепіег); съ ариб или абѵегзиз 
аЦт (предъ кѣмъ); съ іп (при) с. аЪІ.; 
съ аЫ. (напр. зиа ѵісіогіа); съ двумя 
аЫ. (напр. зосего іііо, какъ тестемъ *(*); 
съ бе с. аЫ. (напр. бе ак^о: бе зиіз 
Ьепебсііз); съ іп с. аЫ. — полагать въ 
чемъ свою славу, желать прославиться 
чѣмъ (напр. іп ѵігіиіе); съ асе. с. іпі*.; 
съ асе. гезр., об. съ общимъ асе. рго- 
пот. (напр. Ьаес, ібет); рагі. іи!, цазз. 
^Іогіапбиз = достохвальный, достойный 
прославленія. 
ЗІогібзё, абѵ. I) славно, со славою. 

II) хвастливо, чванливо. 
ЗІбгІбзиз, а, пт, I) достохвальный, 

славный, тк. аіеі (для кого). — II) хваст¬ 
ливый, чванливый. 

^Ійіёп, ІІпіз, п. и &1ШІпшп, і, п. 
клей. 

* &паг1іаз, аііз, Г. знаніе, Іосогшп. 
^пагиз, а, иш, I) знающій, свѣдущій, 

аЬзоІ. или (об.) съ деп. (ч?о, въ чемъ); 
съ допол. предл.; съ асе. с іпГ. — II) 
разз. *= извѣстный, знакомый, аіеі. 

&па1пз, а, пт, др. ф. вм. паіиз. 
^патііаз, ^паѵИёг, ^паѵиз, см пат... 
&оЫиз (сбЫиз'), і, т. пискарь (рыба). 
^гаЬаіиз, і, т. простая кровать. 
^гасШз. е, длинный и тонкій, отс. 

а) = стройный. — ѣ) тощій, худощавый 
(прот. ріп^иіз, оѣезиз); пер.: а) тонкій, 
слабый, ѵох. — р) о рѣчи и ораторѣ, 
яростой, безъ украшеній* 

&габаііт, абѵ. I) шагъ за шагомъ.— 
Л) постепенно, мало-по-малу* 

§рабІог, §тсз8П9 вит, &габі, шагать, 
«ступать, итти (прот. сштеге), аѣзоі., съ 

абѵѵ. (напр. Іоп^е, Іепіе *{-), съ аЫ., съ 
аб с. асе. или съ рег с. асе. 

@;габйз, йз, ш. I) шагъ, 1) вооб.: сііаіо 
и ріепо дгаби, скорымъ шагомъ: поп 
§габи, зеб ргаесірііі сигзи. — пер., а) 
шагъ къ чему-н., ргітиз §габиз ітрегіі 
(къ расширенію нашего владычества) Гас- 
іиз езі: дгабшп іесіі аб сепзигат, шаг¬ 
нулъ е= прямо сдѣлался цензоромъ. — Ь) 
(поэт.)=приближеніе, тогііз.— 2) прегн., 
і. і. борцовъ, позиція, зіаге іп ^габи (*(*) : 
бе §габи, тотчасъ, немедленно: аідт 
дгаби тоѵеге или бетоѵеге, сбить съ 
позиціи; карт., аЦт бе §габи бе^сеге 
или §габи береііеге, вытѣснить кого изъ 
хорошаго положенія, лишить выгоды, 
сбивать съ толку. — II) теіоп., сту¬ 
пенька, ступень, ріиг. часто=лѣстница, 
1) соб.: а) вооб.: дгабиз іетріогит: 
аЦт рег ^габиз бе,рсеге.—ѣ) въ част., 
ріиг. ^габиз = уступами расположенные 
ряды скамей для' зрителей въ театрѣ 
2С.—2) пер., степень, а) вооб.: Ьопогіз 
ѵеі аеіаііз: оШсіогшп.— Ь) степень до¬ 
стоинства, положеніе, зепаіогіиз: еобеш 
§габи іиіі ариб Аіехапбгит. 

* ^гаесог, аіиз зит, агі, жить по- 

гречески (грекомъ), подражать грекамъ. 
^гатёп, тіпіз, п. I) травяной стебель, 

трава, ЬегЬа егашіпіз = былинка. — II) 
въ част., растеніе. 

^гйтіпёиз, а, ит, I) травяной, изъ 
травы, и вооб. изъ велени, листьевъ сдѣ¬ 
ланный, согопа.—въ част., изъ бамбуко¬ 
ваго тростника, Ьазіа.— И) (поэт.) тра- 
вистый, поросшій травою. 
ЗгаттгШсиз, а, ит, грамматическій, 

къ словеснымъ наукамъ, къ филологіи 
относящійся; зиЬзі., а) ^гатшаіісиз, і, 
т. занимающійся словесными науками, 
грамматикъ, языковѣдъ, филологъ, уче¬ 
ный. — Ь; ^гаштаііса, ае, грамматика, 
языковѣдѣніе (филологія). — с) §гат- 
таііса, б гит, п. грамматика, филологія. 

^гапагіпт, 1і, п. хлѣбный амбаръ, 
житница (об. въ ріиг.). 

^гапбаеѵиз, а, ит, престарѣлый. 
^гапбезсо, ёге, увеличиваться, выро- 

стать (*(*). 
* ^гапбІГёг, іёга, Гёгит, весьма до¬ 

ходный. 
^гапбіпаі, ітрегз., градъ идетъ. 
ёргапбіз, е, большой, огромный, I) 

соб.: а) по занимаемому пространству, 
ерізіоіа: Ьогбеа, крупныя зерна ячме¬ 
ня, крупный ячмень (■(•); объ одуш. = 
большой ростомъ, рослый, взрослый, 
риег: Ьезііа. — ѣ) по объему, размѣру, 
значительный, сильный, ѵох, громкій: 



дгапбіібг — 276 - дгаіог 

ропбиз аг^епі!: аѳз аііепшп. — с) по 
времени = зрѣлый, аеіаз.— о лицахъ= 
въ лѣтахъ, пожилой, ^гапбіз паіи или 
(■{•) аеѵо; и одно дгашііз. — И) пер.: а) 
вооб.: значительный, важный, вѣскій, 
убѣдительный, ехешріа. — Ь) въ част.: 
a) по выраженію = высокій, возвышен¬ 
ный (прот. іепиіз, тіпиіиз), огаіогез 
бгапбез ѵегѣіз. — р) по чувствамъ, 
образу мыслей = возвышенный, благо¬ 
родный (о лидахъ). 

* Згапбііёг, асіѵ. возвышенно, сильно. 
§гапбо, біпіз, $. градъ, буря съ гра¬ 

домъ, гроза съ градомъ (тк. въ ріиг.). 
* ^гапХГёг, іёга, іёгит, носящій зерна. 
§гшшт, і, п. зерно. 
$гарЫшп, Іі, п. (металлическій) гри¬ 

фель для писанія. 
дгаззаібг, бгіз, ш. праздношатающій¬ 

ся, гуляка, въ дурномъ смыслѣ = бро¬ 
дяга', разбойникъ. 

^газзог, аіиз зшн, агі, проворно или 
дѣлько ходить, итти, I) вооб.: 1) соб., 
гесіо Іітііе (|). — 2) пер.: а) вооб,: 
стремиться, ай §1огіаш ѵігіиііз ѵіа. — 
особ. = съ жадностью бросаться, быть 
падкимъ на что-н., іп роззеззіопеш а§гі 
риЫісі. — Ь) дѣйствовать, поступать, 
вооб., зиге, поп ѵі: оЬзе^шо, быть услу- 
жливымъ (у).—II) въ част., о молодыхъ 
людяхъ*, шататься по улицамъ, безчин¬ 
ствовать, іп ЗиЬига. 

&гаіё, асіѵ. I) охотно, съ удоволь¬ 
ствіемъ. — II) благодарно, съ благодар¬ 
ностью. 

$гаіёз, асе. ^гаіез, аЫ. ^гаііЪиз, і. 
благодареніе, торжественное изъявленіе 
благодарности (особ, богамъ), аіеі &га- 
іез а^еге или (поэт.) сіісеге, благодарить, 
изъявлять благодарность: дгаіез геіегге 
или регзоіѵеге, отблагодарить кого, воз¬ 
дать кому (иногда зломъ за зло *)*). 

^гаіХа, ае, Г. пріятность, I) зиЩ., 1) 
соб., пріятность, прелесть, отс. Огаііае, 
агшп, І. граціи. — 2) пер.: а) располо¬ 
женіе, выказываемое кому-н., угожде¬ 
ніе, изъявленіе милости, милость, ос) 
вооб.: дгаііаш сіісепсіі іасеге, позволить 
говорить: іп дгаііат аіф, въ угоду кому, 
для чьего-н. удовольствія. — особ. аЫ. 
^гаііа съ §еп. = для, ради, по причинѣ 
(шшр. Ьопогіз: Ьщиз ассизапсіі дгаііа).— 
р) въ част., прощеніе изъ милости, по¬ 
милованіе, беіісіі ^гаііаш іасеге, про¬ 
стить, не взыскивать за проступокъ. — 
b) благодарность, признательность, дга- 
ііаз а^еге, благодарить, тк. рго аща ге, 
оЪ аЦб, сіе аЦо или ^иоб (ва то что): 
^гаііагшп асііо, изъявленіе благодар¬ 

ности: дгаііаш ЬаЬеге аісі, быть при* 
знательнымъ (тк. съ ^иоб или ^иі с. 
соп)., за то, что 2с): ^аііат геГегге^ 
отблагодарить, воздать за благодѣяніе,, 
услугу; и иронич. = отплатить (= ото¬ 
мстить): дгаііаш геіегге рагет, платить 
тѣмъ же; отс. а) <ііз §гаііа и дгаііа біз 
(зс.езі),* благодареніе Богу! слава Богу!— 
р) аЫ. ріиг. §гаіііз и слитно §гаііз, 
безвозмездно, даромъ (прот. ргеііо, тег- 
себе).— II) оЦ., 1) соб. = благосклон¬ 
ность, милость, довъріе, которымъ кто-н. 
пользуется, дгаііаш (ша§пат, зшпшат) 
іпіге аЪ аф, ариб аідш, аб аЦт, войти 
въ милость у кого, пріобрѣсть чью благо¬ 
склонность: §гаііаш сопсіііаге, снискать 
себѣ чью благосклонность: дгаііат аіф 
зедиі, стараться пріобрѣсти чью благо¬ 
склонность (тк. аЬ аЦо іпіззѳ бгаііатг 
^иоб...): іп дгаііа еззе, быть въ мило* 
сти, быть любиму: тадпа §гаііа еззе 
ариб аЦш, быть въ большой милости.— 
2) пер.: а) доброе согласіе, дружествен¬ 
ное отношеніе, дружба, лады, еззе іп 
§гаііа сшп акрк іп дгаііат гебіге с* 
аф, помириться съ кѣмъ: сшп §гаііаг 
доброжелательно, обязательно: сит Ьопа 
^гаііа, миролюбиво, мирно: сит таіа 
дгаііа, съ ненавистью —Ь) вліяніе, зна¬ 
ченіе, тобісае еззе §гаііае: іп іиа §га- 
ііа еі роіепііа, при твоемъ вліяніи и мо¬ 
гуществѣ : §гаііа ѵаіеге или тиіішп роззе, 
имѣть большое вліяніе. 

&гаІШсаіІо, бпіз, і*. угожденіе, угод¬ 
ливость. 

^гаіШсог, аіиз зит, агі, I) дѣлать 
кому угодное, угождать, услуживать, съ 
баі.: рго аЦо: съ общимъ асе. (Ъос, 
піЬіІ, въ этомъ, ни въ чемъ). — II) съ 
асе. геі=въ угоду приносить что, охотно 
и съ радостью жертвовать чѣмъ, рориіо 
аііепа еі зиа 

^гаіііз, даромъ, см. ^гаііа I, 2, Ь, р. 
^гаіХбзиз, а, иш, I) услужливый, 

угодливый, аЪз. или іп аЦа ге; кер., 
изъ милости или въ угоду данный, сдѣ¬ 
ланный, тіззіо.—II) пользующійся ми¬ 
лостью, расположеніемъ, пріобрѣтшій 
любовь, любимый (прот. іпѵізиз), аЬзоІ., 
съ ариб с. асе., съ іп с. аЫ. 

^гаііз, абѵ. даромъ, см.^гаііа I, 2, Ъ9р. 
§гаіог, аіиз зиш, агі, изъявлять ра¬ 

дость, I) = изъявлять свою радость и- 
т. о. поздравлять, аЪзоІ. или аісі: зіЪі 
(•(*): іпѵісет іпіег зе; съ асе. с. іпГ. — 
тк. гебисез (зс. еоз еззе) (съ возвраще¬ 
ніемъ 1*). — И) = изъявлять богу радо¬ 
стную благодарность, радостно благо¬ 
дарить. 
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ЗгаііШо, а(іѵ. даромъ, безвозмездно, 
безкорыстно. 

^гаШІне, а, иш, даровой, а) без¬ 
платный, оепокупной (прот. аеге раг- 
іиз, тегсеппагіиз, сопДисіиз) зийга^іа; 
Ь) безкорыстный, ашісіііа; с) безполез¬ 
ный, раггісісііа; (1) безъ причины,' (итог, 

^гаійіаѣишіііз, а, иш, поздравляющій, 
^гаійіаііо, бпіз, Г. изъявленіе радо¬ 

сти, I) поздравленіе, а) асііѵ., аѣзоі., 
съ %еп. зиѣзі., съ §еп. о^. (съ чѣмъ).— 
ѣ) разз., іп зиа ^гаіиіаііопѳ, принимая 
поздравленіе. — И) изъявленіе благодар¬ 
ности, особ, торжественное благодарст¬ 
венное празднество, аЬзоІ. или съ §еп. 
сіу. (за что). 

&гаШог, аіпз ваш, агі, изъявлять 
радость, I) поздравлять, аЬзоІ. или аісі: 
аісі бе а^о или сіе а^а ге: съ асе. гезр. 
{напр. аісі ѵісіогіат): дг., дг. аісі или 
арий аЦт съ асе. с. іпй, &г. и дг. аісі съ 
<рюсІ (что): %т. съ и безъ зіЬі, радоваться 
своему счастію. — II) благодарить, аісі. 

&гаіиз, а, _шп, угодливый, I) относи¬ 
тельно расположенія и образа мыслен: 
а) зиЪр, «) благосклонный, дружеекя- 
расположенпый, дружественный, аѣзоі. 
или аісі. — р) благодарный, признатель¬ 
ный (прот. іп^гаідіз), аЬзоІ., съ іп, ег^а 
аѣрп. — ѣ) оЪ]., угодный, достойный бла¬ 
годарности, слѣд. пріятный, желанный, 
милый, аЬзоІ. или аісі: іп ѵиі^из.— отс. 
#гаіит (^гаііиз, ^гаііззітит) аісі іасѳге, 
сдѣлать кому большое (большее, весьма 
большое) одолженіе: езі (тіЬі) ^гаіит 
(я признателенъ) съ зі, или ^иоЗ, или 
съ диіс^иісі, или съ Іісеаі (съ іпГ.) — II) 
-относительно ощущенія, пріятный, пре¬ 
лестный, плѣнительный, Іоса (|): іп огѳ 
ѵі^ог (і). 

* ^гаѵапіёг, агіѵ. съ неудовольствіемъ, 
«неохотно, Ъаисі §г. 

§гаѵаіё, асіѵ. съ неудовольствіемъ, не¬ 
охотно ; отс. поп или Ьаші §г., безъ це¬ 
ремоній, охотно. 

^гатаііш, айѵ. съ трудомъ, неохотно; 
отс. Ьаші §г., безъ церемоній, охотно. 

&гаѵё5Іепз, епііз, I) сильно пахнущій, 
весьма пахучій (|). — II) зловонный (*|-). 

Згаѵезсо, ёге, I) тяжелѣть, становить¬ 
ся тяжелымъ, пер.=ухудшаться.—И) въ 
част., становиться беременнымъ, поэт, 
пер., пепшз іеіи дгаѵезсіі, наполняется 
плодами (*(•). 
Згаѵійнз, а, иш, беременный (о жи¬ 

вотныхъ = стельная, жеребая и т. д.); 
пер., отягченный, наполненный, полный 
<соб. и пер.), аѣзоі., съ аЫ. 

дгатіз, е, тяжелый, I) тяжелый, тя¬ 

желовѣсный (прот. Іеѵіз), 1) соб.: а) о 
неодуш.: «) вооб.: опиз (•[■), саіепа..— 
р) о почвѣ, тяжелый, тучный,іегга(|). — 
у) о пищѣ, тяжелый, неудобоваримый, 
сіЪиз. — ѣ) о лицахъ: а) тяжелый — 
большой и здоровый (*(-). — Р)-= тяжело¬ 
вооруженный, а&теп. — 2) пер.: а) о 
звукѣ, низкій, густой (прот. асиіиз), 
зопиз, басъ. — поэт. вооб. низкій, глу¬ 
хой, сильный, ѵох (|), зопиз (|): іга^ог 
(|). — Ь) какъ обычное качество одуш. 
и неодуш., а) важный, значительный, 
имѣющій вѣсъ (прот. Іеѵіз), саиза: аисіо- 
гііаз; отс. достовѣрный, заслуживающій 
довѣрія, іезііз, аисіог. — р) возвышен¬ 
ный, торжественный, величественный 
(прот. Іеѵіз), ріесігит (*(-), питеп. — 
особ, о рѣчи и ораторѣ, Аезориз. — у) 
послѣдовательный, положительный, съ 
характеромъ. — или степенный, серьез¬ 
ный, осмотрительный, строгій (прот. 
Ыапйиз, ^сшніиз), зепаіиз сопзиіідіт. — 
с) какъ примѣняемое къ дѣлу качество, 
а) вооб., тяжелый, тяжкій, тягостный, 
сильный, суровый, жестокій, злой, зоі 
(І*): аезіиз, томительный зной (•)•): 
іетрезіаз: ісіиз (|): тогЬиз, ѵиіпиз, 
тяжкая: Ьеііит, ргоеііит: і^игіаѳ, роепа: 
іпітісШаѳ: піѣіі ^гаѵіиз йісат, я выра¬ 
жусь помягче: пе ^иі<1 ^гаѵіиз іп Ггаігеш 
зіаіиегеі;, чтобы не приговорилъ брата 
къ слишкомъ строгому наказанію: ^ио(I 
зі ^иі<I еі а Саезаге §гаѵіиз ассійіззеі:, 
поэтому если Д. слишкомъ строго его на¬ 
кажетъ.— поэт, о лицахъ, сильный, ѵі- 
сіог (*(-), асіез: дгаѵіз ісіи (*|-): КегеіДит 
питеп, сильно гнѣвающееся (•(•). — р) 
вѣскій по численной стоимости, высокій, 
ргеііит.— <і) какъ качество, дѣйствую¬ 
щее на предметъ, а) на чувство, рѣзкій, 
отвратительный, противный, особ, о за¬ 
пахѣ, Ьігсиз (І) — р) для тѣла вредный, 
нездоровый, Іосиз: зоіит саеіипщие (•(-): 
резШепііа §гаѵіз аппиз. — у) вооб. тя¬ 
желый, тягостный, обременительный, 
вредный, печальный, гибельный, ІаЬогез: 
іогіипа: зепесіиз: ѵііа, шогз, и съ йаі., 
аісі §гаѵіз тіІШа: дгаѵе йихі съ іпГ.: &га- 
ѵіз съ зир. 2 (напр. Ьаес ^гаѵіа аисіііи); 
пот. ріиг. зиѣзі., §гаѵіога тіпагі, угро¬ 
жать болѣе мучительнымъ наказаніемъ 
(*(-). — о лицахъ, тягостный, несносный, 
непріятный, асіѵегзагіиз; съ сіаі., ІіЬег- 
іаіі Огаесіае §гаѵіз.—II) тяжелый отъ 
чего-н. = отягченный, обремененный, 
нагруженный, часто усѣянный, сплошь 
покрытый, 1) соб., аѣзоі., а^теп, агѣог, 
покрытое плодами (*(•). — об. съ аЫ., ті- 
Іез &г. агтіз: а^теп ргаейа §гаѵе. — 
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2) пер.: а) тяжелый, беременный, о жен¬ 
скомъ полѣ. — Ь) отяжелѣвшій отъ ѣды, 
напитковъ, опьянѣвшій, ^гаѵез зотпо 
ериі^иѳ. — с) удрученный физич. бѣд¬ 
ствіями, слабый, больной, согриз.—об. 
съ аЫ., тогЬо, ѵиіпегѳ.— <і) отягченный 
годами, престарѣлый, съ аЪІ., аеіаіѳ или 
(поэт.) аппіз. — ѵегЪ.: аеіаіе еі ѵігіѣиз = 
дряхлый старикъ. 
ЗгаѵМаз, аііз, і. I) тяжесть, 1) соб., 

тяжесть, тяжелость, аѣзоі. или съ &еп., 
аппогит. — 2) пер.: а) какъ обычное 
качество: а) важность, значительность, 
вѣсъ, сила, сіѵііаііз, зепіепііагшп. — /9) 
достоинство, возвышенность, торжествен¬ 
ность, величіе (часто съ аисіогііаз ита- 
^езіаз), особ, рѣчи и оратора, аЬзоІ. или 
съ §еп. зиф— у) твердость характера, 
постоянство, послѣдовательность, тк. сте¬ 
пенность, серьезность, строгость, аЬзоІ. 
или съ &еп. зиЪі. — Ъ) какъ на другихъ 
дѣйствующее качество: вредность, ги¬ 
бельность, вредное или нездоровое влія¬ 
ніе, саеіі (климата),Іосі. — II) тяжелость, 
а) беременность, теіоп. = плодъ чрева 
(*(*). — Ь) тяжелость, вялость, нездоровье, 
согрогіз, 1іп§иае. — с) слабость, дрях¬ 
лость, зепіііз (і*). 

&гаѵ!іёг, асІѵ. а) по звуку, низко, 
глухо, зопаге (*{■).—Ъ) важно, съ важ¬ 
ностью, строго, бе аЦо дгаѵіззіте зшіі- 
саге. — с) съ достоинствомъ, ігасіаге 
іііит Іосит. — б) тяжело, тяжеловѣсно, 
сильно, са<Іеге или сопсібеге (*{■): Іе- 
гіге (1*): &г. іп а^т сопзиіеге, поступать 
съ кѣмъ строго. — е) нездорово, зе поп 
дгаѵііег ЬаЬеге = слегка недомогать, 
чувствовать себя не совсѣмъ здоро¬ 
вымъ.—Г) тягостно, съ неудовольствіемъ, 
аЦб §г. ассіріо, іего, іоіего, мнѣчто-н. 
тяжело, непріятно, я чѣмъ-н. недоволенъ. 

$гаѵо, аѵі, аіиш, аге, I) асѣ. дѣлать 
тяжелымъ, отягощать, обременять, 1) 
соб.: реппаз (і*): гоЪиг ^гаѵаіит побіз, 
суковатая тяжелая дубина (*{■).— 2) пер.: 
а) дѣлать болѣе тяжкимъ, болѣе чув¬ 
ствительнымъ, ухудшать, усиливать, 
увеличивать, таіа аіф. — Ь) чѣмъ-н. 
отягощать, обременять, тяготить, угне¬ 
тать, ослаблять, а) физич.: пес те 1а- 
Ьог ізіе ^гаѵаЪіі (|); отс. дгаѵаіиз а^а 
ге, отягощенный, угнетенный, ослаблен¬ 
ный, ^гаѵаіиз ѵиІпегіЬиз: §гаѵаіиз сіЬо 
зотпо^ие, ѵіпо зотподие. — /3) полит, и 

нравств., оШсіит те дгаѵаі (ф): §га- 
ѵагі ііуигііз тііііит. — И) разз. §гаѵог 
тебіаі., 1) іпіг. находить затрудненія, 
церемониться, дѣлать отговорки, ргітит 
Бгаѵагі соеріі. — 2) 1г. съ труяояъ сно¬ 

сить, или терпѣть, находить тягостнымъ*. 
аЦт; дгаѵог съ іпГ., я нахожу для себя- 
тягостнымъ, затруднительнымъ, я затру¬ 
дняюсь 2С. 

§гё$а1із, е, принадлежащій къ стаду ^ 
пер., а) къ тому же обществу принад¬ 
лежащій, только зиЪзі. $ге§а1ез, Іит^ 
т. товарищи, въ дурномъ смыслѣ, сообщ¬ 
ники. — Ь) къ большой толпѣ принадле¬ 
жащій, простой, солдатскій. 

&гёзаг1из, а, шп, соб. къ стаду (толпѣ)* 
принадлежащій, простой, о солдатахъг. 
рядовой (прот. офицеръ). 

$гёза(іт, а<Іѵ. соб. стадами, отс. тол¬ 
пами. 

$гётІшп, Іі, п. лоно, іп §гетіо таіи» 
зѳбеге. — пер., нѣдра, сердце, середина,, 
іеггае: те<Ііо іеге Огаесіае §гетіо: ііь 
^гетіо а1с)з ропеге, отдать на попече- 
ніѳ (+). 
Згеззііз, йз, т. шаганіе, хожденіе, ходъ}:, 

тк. (поэт.) ходъ корабля. 

&гех, ^гё^із, т. I) стадо, е^иогит^ 
табунъ: аѵіит, стая. — II) пер., а) о 
людяхъ вооб., толпа, общество, кружокъ; 
презр. = толпа простого народа, іпбосіііз: 
§гех, необразованная чернь. — Ь) о сол¬ 
датахъ, толпа, отрядъ^ отс. §ге§е іасіо, 
собравшись въ кучу, сомкнувшись. —* 
с) о философахъ, школа, секта. 

&гйіз, см. §тиз. 
&гйз (поэт, &гйіз), #гйіз, с. журавль. 
&гурз, §гуріз, т. грііФъ (баснослов¬ 

ная четвероногая птипа). 
ЗйЬегпасйІшп, і, п. руль, кормило^ 

пер., управленіе. 
ЗйЬегнаНо, бпіз, Г. управленіе рулемъ^ 

пер., правленіе, управленіе. 
^йЪегнаібг, бгіз, т. кормчій} мер., 

правитель. 
$йЪегпаігіх, ігіеіз, $. правительница» 
^йЪегпо, аѵі, аіиш, аге, I) править, 

управлять рулемъ} отс. §иЬегпаге е 
Іегга, погов. = находясь въ безопас¬ 
номъ мѣстѣ, подавать совѣты находяще¬ 
муся въ опасности (ср. загребать жаръ 
чужими руками).— И) пер., стоять у 
кормила правленія, управлять, аідт, 
аЦб. — а^т или а^б аЦа ге. 

$й1а, ае, Г. глотка, пищевое горло ^ 
теіоп., а) позывъ на ѣду, аппетитъ, 
іггііатепіа §и1ае.— Ь) прожорливостьѵ 
^иіае рагспз, прожора, кутила (*(*). 

&иг&ёз, ^іііз, т. водоворотъ, пучина, 
омутъ и вооб. воды, море. — пер., а) а 
неодуш., бездна. — Ь) о лицахъ, бездна*, 
омутъ пороковъ, страстей, пьяница, ку¬ 
тила, раігітопіі, расточитель отцовскаго 
наслѣдства. 
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1. $иг§й11о, опіз, т. горло (дыхатель¬ 
ное). 

2. зиг&йИо, бпіз, ш. см. сшрсііііо. 
^пг^изИшп, Іі, п лачуга, корчма. 
$изШйз, йз, т отвѣдываніе; теіоп : 

а) органъ вкуса, вкусъ; карт., ѵегае 
Іашііз ^изіаіиш поп ЬаЪеге, не умѣть 
различать истинную славу — Ь) вкусъ, 
рошогшп. 
Зизіо, аѵі, аіиш, аге, отвѣдывать, 

пробовать, I) соб.: апзегеш* аЬзоІ = 
покушать, закусить. — И) пер., отвѣды¬ 
вать, вкушать,, рагіет ѵоІирЫіз. 

§изійз, йз, т отвѣдываніе. 
^иііа, ае, Г. капля; пер. §ийае, пятна, 

крапинки па пчелахъ гс 
$и№г, йгіэ, п. горло, ігап^еге диі- 

Ъиг а1с]з, задушить кого — въ част , 
зобъ. 
диМиз, і, т. сосудъ съ длиннымъ уз¬ 

кимъ горлышкомъ. 
Зутпазіагсішз, Г, т начальникъ или 

попечитель гимпазіи. 
Зутпазішп (^итпазіит), 1і, п. гим¬ 

назія, общественное мѣсто для гимна¬ 
стическихъ упражненіи дѣтей и взрос¬ 
лыхъ; тк. сборное мѣсто философовъ и 
софистовъ; часто тк. мѣсто погребенія 
знаменитыхъ людей. 
Зушпісиз, а, ит, гимнастическій. 
ЗУпаесёшп ($упаесішп), і, п. и 
^паесопіііз, Шіз, і. женская поло¬ 

вина (въ греческихъ домахъ). 
Зурзаіиз, а, ит, намазанный гипсомъ, 

рез = нога раба (выставленнаго на про¬ 
дажу). 

^урзшп, і, п. гипсъ. 
§угиз, і, т кругъ, образуемый дви¬ 

женіемъ, §угит ігаЬеге, извиваться (о 
змѣѣ •(*): дугоз рег аёга йисеге, дѣлать 
круп», кружиться (о лицахъ *(*) —особ, 
относительно лошади, едшип іп дуппп 
бисеге, гонять на кордѣ, объѣзжать ло¬ 
шадь. іп §угоз ігѳ или 5угшп сагреге, 
бѣгать на кругу (о лошадяхъ) —поэт, 
о круговомъ обращеніи времени, Ьгшпа 
ігаЫі (ііет іпіегіогѳ дуго (і*). 

н. 
ЬаЬёпа, ае, Г. I) ремень пращи (ф), ре¬ 

мень, какъ бичъ,кнутъ (у).—И) въ част., 
вожжа, поводъ (об. въ ріиг.), 1) соб : 
ЬаЬепаз ейшкіегѳ или йаге, опустить 
вожжи (-)-), тк. карт. = дать волю: Ьа¬ 
Ьепаз аййисеге или ргетеге, затянуть 
вожжи (*)-). — 2) пер.: а) (поэт.) сопсг., 
о парусахъ, іттіМеге ЬаЬепаз сіаззі, 
плыть на всѣхъ парусахъ, ЬаЬепіз иіііиг, 
употребляетъ паруса. — Ь) аЬзіг.: «) по¬ 
вода вооб., ашіеіііае ЬаЬепаз асЫисеге, 
гетіііеге (карт., натягивать, опускать): 
ігагит отпез еЯшкШ ЬаЬепаз, разра¬ 
жается гнѣвомъ (1*). — ^9) (поэт.), бразды 
правленія = правленіе, управленіе, ро- 
риіі: гегит, бразды правленія государ¬ 
ствомъ . 
ЬаЬёо, Ьйі, Ыішп, ёге, имѣть, I) соб.: 

Л) въ узкомъ смыслѣ: 1) на себѣ, въ ру¬ 
кахъ, на шеѣ гс имѣть = носить а) во¬ 
об. : заспішп тапіЬиз (*(*) * согопат іп 
сарііѳ: ѵезііз Ьопа диаегіі ЬаЬеп, быть 
носимой (*(■). — о неодуш., пиііа ІаЬегпа 
теоз ЬаЪеаі педие ріІа ІіЬеІІоз, держать 
для продажи: аііега ѵезіез гіра теаз 
ЬаЬиіѣ, на другомъ б. лежало мое платье 
(1*). — Ь) какъ существенную составную 
часть въ себѣ имѣть, Ьоз ѵиііиз (•(*).— 
о неодуш., тапісаз (о туникѣ *(*).—2) о 
мѣстности, имѣть == держать въ своихъ 
предѣлахъ, а^т (•(*). — 3) о письменахъ 

въ отношеніи содержанія, заключать въ 
себѣ, содержать, диой пиііа аппаііит те- 
тогіа ЬаЬеаі.—В) въ широкомъ смыслѣ: 
1) имѣть въ своей власти, обладать, 
а) въ качествѣ жителя, населять, жить, 
игЬет. — Ь) о врагѣ, держать въ осадѣ, 
тигоз (|). — с) въ качествѣ правителя, 
владѣть, игЬет Котат,— й) физически 
обладать, быть собственникомъ, а) Ьо- 
пезіе сііѵШаз —аЬзоІ., имѣть владѣніе, 
состояніе, быть зажиточнымъ, іп Вгиі- 
іііз: іп ргае(1іі8 игЬапіз, имѣть приго¬ 
родныя владѣнія: ЬаЬешІі ашог, ,• жад¬ 
ность, корыстолюбіе. — р) ЬаЬегѳ аЦй 
зіЬі, имѣть для себя = удерживать для 
себя, оставлять для себя; отс. зиаз гез 
зіЬі ЬаЬѳге, жить въ разводѣ. — е) жи¬ 
вотныхъ для приплода держать, ресиз.— 
2) въ извѣстномъ внѣшнемъ положеніи 
долгое время держать, имѣть, а) около 
себя, аідт зесшп, ай тапит: аЦоз сіг- 
сит зе. — Ь) въ извѣстномъ мѣстѣ дер¬ 
жать, тііііез іп зіаііѵіз сазігіз; карт., 
ршіісШат іп ргораіиіо, торговать своею 
невинностью, отс. с) съ побочнымъ по¬ 
нятіемъ задержки, держать, аідт іп ѵіп- 
сиііз, іп сизіойіа (но тк. іп сизіойіаш 
ЬаЬегі, сидѣть подъ арестомъ): аідт іп 
агтіз, держать подъ оружіемъ. — II) пер.: 
А) въ узкомъ смыслѣ: 1) вооб.: аідй іп 
тапіЬиз (см. тапиз): іп апіто или одно 
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апіто = имѣть на умѣ, помышлять, на¬ 
мѣреваться, съ шГ.: но аідт іп апіто 
(вь мысляхъ). — 2) съ объектомъ тѣлес¬ 
наго или душевнаго. состоянія, имѣть, 
a) вооб.: ѵиіпиз (отс. і. і. гладіаторовъ, 
Ьос ЬаЬеі, ударъ нанесенъ, онъ пора¬ 
женъ *(•): іеЬгет (= страдать лихорад¬ 
кой).— состояніе души = имѣть, питать, 
апітшп іогіет: Ьопшп апітшп <іе аідо, 
атогет егда аідт: осіішп іп аідт. — 
b) какъ существенное качество имѣть, 
обладать, педие іпобит педие тобезііаш 
ЬаЬеге, не Бнать никакой мѣры, выхо¬ 
дить изъ предѣловъ умѣренности: Саезаг 
Ьос ЪаЬеЬаі, имѣлъ такое обыкновеніе.— 
о неодуш., Іосиз піЬіІ геіі^іопіз ЬаЬеі, 
не заключаетъ въ себѣ ничего священ¬ 
наго: ЬаЬеі аігосііаііз аідсі Іе^аііо, имѣетъ 
угрожающій характеръ: ѵігіиз Ьос ЬаЬеі, 
иі еіс., имѣетъ ту особенность, что гс; 
отс. с) имѣть что-н. = приносить съ со¬ 
бою, доставлять, причинять что-н., на¬ 
ходиться въ необходимой связи, имѣть 
необходимымъ послѣдствіемъ, влечь за 
собою, необходимо требовать, сазігогшп 
тиіаііо диіб ЬаЬеі? — Ьепебсіит ЬаЬеі 
диегеіат. — въ самихъ людяхъ = вызы¬ 
вать, возбуждать извѣстные аффекты, 
абтігаііопеш, Іаеііііат.—3) = держать, 
a) съ двумя асе. = въ извѣстномъ со¬ 
стояніи удерживать, таге іпіезішп, дѣ¬ 
лать постоянно опаснымъ: аідт зоПісі- 
іит, постоянно озабочивать, тревожить: 
педие еа гез іаізит те ЪаЬиіі, и въ 
этомъ я не ошибся: аідт сагшп, любить, 
жаловать кого: аідт ітрипііит, дѣлать 
постоянно свободнымъ отъ наказанія.— 
b) такъ или иначе обходиться, обра¬ 
щаться съ кѣмъ, аідт таІе: аідт ргае- 
сірпо Ьопогѳ(съ особеннымъ уваженіемъ): 
рІеЪез зегуогат Іосо ЬаЬеіиг, съ наро¬ 
домъ обращаются какъ съ рабами. — 
c) кого иди что имѣть для чего-н. аідт 
ІибіЬгіо, издѣваться надъ кѣмъ: гет 
риЫіеат диаезіиі. — 4) = считать чѣмъ, 
смотрѣть на кого, какъ на г с, а) съ асе. 
ргаесііс., аідт рагепіет.—въ разз. съ 
пот. ргаесі. = считаться, еа зроііа оріта 
ЪаЬепіш:, диаѳ еіс. —/9) съ рго с. аЫ.: 
аідт рго Ьозіе: аідб рго сегіо.— у) съ 
іп пшпего (или однимъ питего) и съ деп. 
или съ іп с. аЬІ. = считать въ числѣ 
кого, причислять къ 2с. — д) съ баі. на¬ 
значенія, аідб геіідіопі, совѣститься: 
бигіііат ѵоіиріаіі, суровый образъ жизни 
считать еа удовольствіе (находить удо¬ 
вольствіе въ 2с): раирегіаіеш ргоЪго, счи¬ 
тать позоромъ.— б) съ абѵ.: рагшп Ь., 
считать недостаточнымъ, быть недоволь¬ 

нымъ, не довольствоваться, прот. заііз 
Ь., считать достаточнымъ, довольство¬ 
ваться, оба съ іпГ. — 5) что-н. держать, 
а) = производить, устраивать, сотіііа 
(въ разз. состояться), аизріеіа: гаііопет, 
вести: диаезііопеш бе аіда ге, произво¬ 
дить слѣдствіе: бе ихогіЬиз іп зегѵііет 
тобшп диаезііопеш ЬаЬепі, подвергаю'гъ 
такому же допросу, какъ рабовъ, т.-е. 
подвергаютъ пыткѣ: ііег (тк. съ аб аідт 
и съ асе. Іосі).—Ь)=произносить, диеге- 
Іаз ариб аідт бе аідо, жаловаться: ога- 
ііопет іп зепаіи: огаііопет или зегто- 
пет сит аідо или іпіег зе, бесѣдовать: 
уегѣа, говорить (тк. сит аідо или іп 

аідт): біаіо^ит, писать. — с) время (съ 
намѣреніемъ) такъ или иначе проводить, 
аеіаіет ргосиі а гѳ риЫіса (вдали отъ 
поприща государ. дѣлъ). —6) = соблю¬ 
дать, огбіпез, стоять въ рядахъ. — 7) те- 
іоп., кому-н. что-н. доставлять, оказы¬ 
вать, аіеі Ьопогет (честь). —8) геЯех., 
зе ЬаЬеге и одно ЬаЬеге, а) о лидахъ, 
находиться, быть въ извѣстномъ поло¬ 
женіи, состояніи, ^гаѵііег зе, быть тя¬ 
жело больнымъ: зе Ьепе, ргаесіаге: зіе 
ЬаЬетиз, мы находимся въ такомъ поло¬ 
женіи. — Ь) о неодуш., быть въ извѣ¬ 
стномъ положеніи, быть извѣстнаго ка¬ 
чества, тогез ііа зе ЬаЪепі: гез ргаесіаге 
зе ЬаЬеі, дѣло обстоитъ прекрасно: одно 
Ьепе ЬаЬеі, все обстоитъ благополучно: 
зіе ЬаЬеі, дѣло въ такомъ положеніи, 
это такъ. — В) въ широкомъ смыслѣ: 
1) вооб.: а) имѣть = владѣть, бітібіит 
Гасіі диі соеріі ЬаЬеі (*)*). — Ь) изъ письма, 
сочиненія отъ кого имѣть = знать, Ьа- 
Ьѳз сопзіііа позіга, вотъ тебѣ гс: іапіит 
ЪаЬеіо.— 2) получать извнѣ = подвер¬ 
гаться, сазиз: іаіет ѵііае ехііит. — 3) 
въ извѣстномъ отношеніи или состояніи 
имѣть, съ асе. ргаесііс. = имѣть какъ, 
въ качествѣ чего, имѣть въ комъ кого, 
или съ іпіег с. асе. или съ рго с. аЫ., 
а) съ асе. ргаеб.: а) зиЬзі.: аідт іи 
сопзиіаіи сепзигадие соііе^ат. — /9) 
аб^есі. или рагі. регГ. разз.: аа) аб^осі.: 
аідт асегЬит: ЬаЬсЬапіиг ббеііззіті, 
они являлись вѣрнѣйшими. — /9/9) рагі. 
регГ. разз. для означенія результата дѣй¬ 
ствія, іЬі тііііез соп^гс^аіоз ЬаЬеге, 
собрать и держать = держать въ сборѣ. 
регееріа ЬаЬеге ргаесеріа (вполнѣ усво¬ 
ить = хорошо энать): аисіогііаіѳ Іе^ит 
ботііаз ЬаЬеге ІіЬібіпез, совершенно 
обуздать: ѵесіі^аііа гебетріа ЬаЬеге, 
имѣть на откупѣ: асіет іпзігисіат, дер¬ 
жать войско въ боевомъ порядкѣ: ІедіЬиз 
запсіиш, имѣть законное постановленіе: 
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€іЪі регзиазшп ЬаЪеге, быть твердо увѣ¬ 
реннымъ, вполнѣ убѣжденнымъ: ехріо- 
гаіит ЬаЪеге, знать: регзресішп, убѣ¬ 
диться: і(і ейесішп, достичь: ргорозіішп, 
имѣть въ виду: сіѵііаіез оЪзігісіаз, при¬ 
вязать къ себѣ. — Ъ) съ іпіег с. асе., 
іпіег Меіез зосіоз ЬаЪеЪапіиг. — с) съ 
рго с. аЫ.: аийасіа ЬаЪеіиг рго піиго, 
отважность замѣняетъ каменную стѣ¬ 
ну. — 4) какъ ехвіѵ = имѣть, а) съ іпГ. = 
имѣть возможность, мочь что-л. сдѣлать, 
ііаес ЬаЬиі (іісеге: рго сегіо іііий ЬаЬео 
айігтаге. — Ь) съ допол. или вопрос, 
предлож. = знать, піЬіІ ЬаЪео цио<1 а<і 
іе зсгіЬат, мнѣ нечего къ тебѣ писать: 
іпсіре зі циісі ЬаЬѳз (*г): съ вопрос, предл., 
иоп ЬаЪео, циі<1 зсгіЬат. 

ЪаЬШз, е, I) то, ѵѣмъ легко владѣть, 
легкій, подвижной, гибкій, агсиз (і*): 
оиггиз (і*): ѵі^ог, проворная сила, про¬ 
ворство (і*); съ аЫ. (отъ чего), ^Іайіиз 
Ъгеѵііаіе ЬаЪШз. — И) пер. = удобный, 
пригодный, годпый, способный (физ. и 
умств., объ одуш. и неодуш). 
ЬаЪШіёг, а<1ѵ. легко, удобно* 
ЬаШаЪШз, е, удобный для житель- 

ства. 
ЬаЬШШо, бпіз, Г. жительство; отс. 

теіоп., квартира, тегсейез ЬаЪііаііотіт 
•аштае, годовая плата за квартиру. 

ЬаЫіаібг, огіз, ш. обитатель, житель 
дома, особ, жилецъ. 
ЬаШо, аѵі, аіит, аге, обитать, жить 

тдѣ-н., I) 4г. населять, жить, игЬез (|). — 
въ разз. = быть обитаему, населену, 
Ьаес рагз игЬіз Ьаѣііаіиг іі^иепііззі- 
те.—И) іпіг. житьгдѣ-н., 1) соб., аѣзоі. 
или съ а<1ѵ. (напр. іЬі, аІіЬі, &гаііз), съ 
арий аідт или сит аЦо; съ іп или 8иЬ 
с. аЫ., съ аЫ., съ асі с. асе. или съ 
$еп. Іосі; съ аЫ. опредѣленной цѣны 
(напр. ігфпіа шШЬиз, платить за квар¬ 
тиру 30 т.). — рагі. рпЪзі., ЬаЪііапіез, 
жители. — 2) пер.: а) ' асто бывать, по¬ 
стоянно находиться, іп іого: іп осиііз, 
постоянно быть на глазахъ, на виду.— 
ѣ) оставаться при чемъ = постоянно за¬ 
ниматься чѣмъ-н., іп а^а ге.—с) въ рѣчи 
оставаться при чемъ, іЬі; цио шойо Ше 
іп Ьопіз ЬаегеЪіі еі ЬаЬііаЫѣ зиіз, оста¬ 
нется и удержитъ эа собою свое поло¬ 
женіе. 
ЪаЫійз, П8, т. I) паружный видъ, 

наружность, внѣшность, особ, (краси¬ 
вая или некрасивая) осанка, а) вооб., 
съ и безъ согрогіз: огіз, обликъ, физіо¬ 
номія: Ьгеѵіз, небольшой ростъ. — Ъ) въ 
част., наружность въ зависимости отъ 
украшенія и т. п., нарядъ, одежда, ѵіг- 

діпаііз: разіогшп.— И) пер.: 1) свой¬ 
ство, состояніе, положеніе вооб., Ііаііае: 
ресипіагшп: паіигае ірзіиз ЬаЪіІи ргорѳ 
йіѵіпо, благодаря почти божественнымъ 
природнымъ способностямъ,—2) въ част., 
настроеніе, расположеніе тѣла и души, 
орііпшз, апіті. 
Ъас, айѵ. но этой дорогѣ, на этой 

сторонѣ = здѣсь. 
Ііасіёппз, асіѵ. до сихъ поръ, а) въ 

пространствѣ, до этого мѣста, до этого 
пункта. — Ъ) во времени, до сихъ поръ, 
до этого времени. —с) въ другихъ отно¬ 
шеніяхъ, «) въ сочиненіи, до сихъ поръ; 
отс. (эллипт.) зесі Ьаес Ь. и одно Ь. = 
но объ этомъ довольно.—р) вооб. огра¬ 
ничительно: на столько, до такой сте- 
пени, въ такой мѣрѣ. 
Ьаейіппз, а, пш, козлиный. 
* Ьаеёйіёа, ае, Г. молодая коза. 
Ьаейпз, і, т. I) козленокъ.— II) пер., 

ІІаейі, козлята, двѣ звѣзды въ созвѣздіи 
возницы (і*). 

Ьаегей..., см. Ьегей... 
Ьасгёо, Ьаезі, Ьаезиш, ёге, повиснуть, 

висѣть крѣпко, держаться крѣпко, крѣп¬ 
ко засѣсть, пристать, I) вооб., 1) соб., 
аЬзоІ., съ іп (напр. іп ецію Ьаегеге, 
крѣпко сидѣть на лошади •}•), зиЬ с. аЫ., 
съ однимъ аЫ., съ однимъ йаі. или съ 
іпіга, іпіег, асі с. асе. — 2) пер.: а) за¬ 
сѣсть гдѣ-н. = долго оставаться, сігса 
шигоз игЬіз.— ѣ) Ь. аіеі, пристать къ 
кому, ни на шагъ не отходить отъ кого; 
отс. карт, во вражд. см., Ьаегеге іпіег^а 
или іп іег^із и іег^із Ьозіішп, преслѣ¬ 
довать по пятамъ. — с) прицѣпиться, пе 
іп іигЪа ^ш<1ет Ьаегеге р1еѣе,іщп.— <1) 
постоянно сидѣть, постоянно оставаться, 
не оставлять чего, твердо пребывать при 
чемъ, съ іп с. аЫ. (іп еа зепіепііа) или 
съ <1аі.— И) съ побочнымъ понятіемъ 
остановки = стоять точно вкопанный, 
остолбенѣть, 1) соб.: азресіи іеггііиз 
Ьаезіі (■(*): Ііп^иа Ьаегеі теіи, не пово¬ 
рачивается (•(•): уох іаисіѣиз Ьаезіі, за¬ 
меръ (•)•). — 2) карт.: а) пріостанавли¬ 
ваться, не подвигаться впередъ, прекра¬ 
щаться, Аепеае тапи ѵісіогіа Ьаезіі (*(•): 
атог Ьаезіі (і*).—1з) быть въ недоумѣ¬ 
ніи, недоумѣвать, становиться въ ту¬ 
пикъ, Ьаегеі Ьото. 

Ьаегёз, см. Ьегез. 
* ЬаезІіаиіІа, ае, Г. запинаніе, за¬ 

иканіе. 
ЬаезИо, аѵі, аіат, аге, засѣсть, за¬ 

вязнуть, остаться, I) соб., аЬзоІ. или съ 
іп с. аЫ. — II) пер.: а) физич.,пріоста¬ 
навливаться, зі (ііхіі аіідиій ѵегѣіз Ьаезі 
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іапііЬиз. — Ъ) быть въ недоумѣніи, за¬ 
трудненіи, колебаться, аЪзоІ. 
Ьаіс..., см. аіс. 
лаіёс, Ьаіех, см. аіес» 
ЬаІІаёібз (и -ёіпз) и ЬаІІасёібз (и 

-ёіиз), і, ш. морской орелъ, рыбный 
орелъ, скопа рѣчная. 
ЬаІІійз, из, ш. дыханіе, а) дыханіе.— 

Ь) испареніе. 
Ьаіібс..., см. аіис... 
Ьаіо, аѵі, аіиш, аге, I) дуть, съ сіе 

с аЫ (напр. (іе ѵаНіѣиз).— II) благоу¬ 
хать, пахнуть, съ аЫ. (напр. зегііз). 
Ьаійс..., см. аіис... 
Ьатаіиз, а, иш, крючистый, I) имѣю¬ 

щій крючокъ, съ крючками. — И) въ 
видѣ крючка, крючковатый, загнутый. 
Ьапшз, і, т. крюкъ, крючокъ; особ, 

удильный крючокъ, удочка, р!ш\ Ьаші, 
долечки, кольца, Ьатіз сопзегіиз, коль¬ 
чатый, и (поэт,) Ьаті, зазубрина, зубцы 
ча стрѣлѣ, когти ястреба. 
Ьага, ае, ?. свиной хлѣвъ. 
Мгёп..., см. агеп... 
Ьагшбпіа, ае, Г. гармонія, стройность 

Пуковъ въ музыкѣ (тк. въ ріиг.). 
Ьагра&о, бпіз, ш багоръ для разла¬ 

мыванія стѣнъ; абордажный крюкъ для 
сцѣпленія съ непріятельскимъ кораблемъ 

* Ьагрё, ёз, Г. мечъ, серповидная 
сабля. 
ЬагипА..., см. агипА... 
Ііагйзрех (агйзрех), зрісіз, ш. пред¬ 

сказатель по внутренностямъ животныхъ, 
вѣщунъ, гадатель. 
Ьагйзрісіпиз, а, иш, относящійся къ 

прорицанію по внутренностямъ жерт¬ 
венныхъ животныхъ, ІіЪгі. — зиЬзі., 
Ьагизрісіпа, ае, і. искусство гаданія по 
внутренностямъ жертвенныхъ животныхъ. 
Ьазіа, ае, И шестъ, жердь, I) вооб. * 

^гашіпеа, бамбукъ, бамбуковый трост¬ 
никъ — И) въ част., копье, а) мета¬ 
тельное копье, дротикъ (отс. карт., Ьа- 
зіаз аЭДісеге, сложить оружіе = упасть 
духомъ; ср русское «повѣсить носъ>); 
копье, втыкаемое для означенія мѣста 
или правительственнаго авторитета при 
продажѣ и отдачѣ на откупъ съ публич¬ 
наго торга, Ь. ѵепАіііопіз. Ьазіа ѵепАеге, 
продавать съ аукціона: а<1 Ьазіат ри- 
ЬІісат ассеАеге, приходить на аукціонъ 
конфискованнаго имущества, — ѣ) для 
украшенія волосъ невѣстъ, которымъ 
раздѣляли ея волосы (ф). 
Ьазіаіиз, а, иш, вооруженный мета¬ 

тельнымъ копьемъ. — зиЪзі., Ьазіаіі, 
огшп, т. а» вооруженные копьями, коиье- 
носцы, копейщики.— Ъ) въ част., копей¬ 

щики римскаго легіона, составлявшіе въ. 
сраженіи первый строй и состоявшіе изъ- 
десяти ротъ, отс. ргіпшз Ьазіаіиз = «> 
первая рота копейщиковъ. — (!) центу¬ 
ріонъ первой роты копейщиковъ. 

ЬазШё, із, п шестъ, волъ, I) вооб., 
а) какъ подпора виноградной лозы, ты¬ 
чина. — Ь) какъ подпора человѣка, по¬ 
сохъ, палка, Ьазіііі шхиз. — II) копей¬ 
ное древко, и (поэт.) теіоп., а) копье, 
метательное копье. — Ь) стрѣлковидная, 
вѣтвц. 

Ііан = ЬаиА. 
ЬапА (Ьапі), аАѵ не, не совсѣмъ, Ь. 

ріига, тк «в вовсе не, ЬаиА АіШсіІіз; 
ЬаиА Аиш, еще не; ЬаиА чиадиат, ни¬ 

коимъ образомъ не, вовсе не, ЬаиА зсіо, 
ап, см ап 
Ьапгіо, Ьапзі, Ьапзішп, іге, черпать, 

I) вооб., 1) жидкость черпать, а) соб.. 
а^иат ех риіео а^иащ §а1ѳа или (*(-> 
тапіѣиз — карт., почерпать, заимство¬ 
вать, ех ѵапо, изъ ненадежныхъ'источ¬ 
никовъ — ѣ) пер.: а) доставать, зизрі- 
гаіиз, тяжело вздыхать (ф). — (!) выка¬ 
пывать, іеггат (у). — с) проливать, 
зап&шпет.— А) собирать, сіпегез (1*).— 
е) брать, зитрішп ех аегагіо. — 2) те¬ 
іоп., опорожнять, осушать, выпивать^ 
а) соб.. раіегат. — Ь) пер.: а) пронзать, 
ісіи ѵепігет; отс. тк. убивать, а^т 
Ьаогіі епзіз (і*). — ^) оканчивать, со¬ 
вершать, саеіо теАіит огЬет (о солн¬ 
цѣ ф). — у) насквозь проникать, раѵог 
Ь. согАа, давитъ грудь (*(*). — д) пере¬ 
носить, претерпѣвать, саіатііаіез. — 
II) въ част., вбирать въ себя, а) соб.: 
а) вооб.: а^иа8 (і*): Іисет, увидѣть- 
Божій свѣтъ (*)•). — (!) пить, ѵепепшп, 
а^иа8 (ф). — у) пожирать, поглощать, 
аа) вооб.. тиііоз Ьаизіі Натта, истре¬ 
било пламя: агЪогез іп ргоГипАшп Ьаи- 
зіае (зипі), попадали. — (!(!) пожирать, 
глазами или ушами, осиііз а^А (і“): ѵо- 
сет Ьіз аигіЬиз, слышать (і*): зігерііит 
(ф). — ѣ) карт. «) вооб.: ргаесеріа ѵііав' 
Ъеаіае (•)■)• аЬ|А со&ііаііопе, мысленна 
пожирать: зрет апіто, возымѣть на¬ 
дежду (!): Ьос апіто Ьаигі, прими къ 
сердцу, обрати вниманіе (ф). — /?) въ 
част., радость или страданіе испытывать, 
вкушать, Аоіогет 
Ьапзійз, йз, т. I) черпаніе = теіоп., 

Ьаизіиз а^иагшп, зачерпнутая вода (*)■).— 
пер., Ьаизіиз агепае, горсть земли (і).— 
какъ обществ, і. і., Ь. ацаае, право чер¬ 
пать воду. — И) черпаніе = втягиваніе 
въ себя, а) вооб.: ЬаизіизаеіЬегіі, эѳир¬ 
ное дыханіе (і*). — Ь) въ част., питье. 
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сопсг. глотокъ, а^иае; карт., Іопііз Ріп- 
багісі, подражаніе И. (*)*). 
Ьаиі см. ЬаиА. 
Ьаѵёо, см. аѵео. 
Ьёаиібп іішбгйшёпбз, і, т. еамоистя- 

затель, названіе комедіи Теренція. 
ЬёЪёп..., см. еЪеп... 
ЬёЬёо, ёге, быть тупымъ; пер., быть 

вялымъ, слабымъ. 
ЬёЪёз, Ъёйз, аЫ. Ъёіі, тупой (прот. 

асиіиз), I) соб.: а) по остротѣ: іе1а.~ 
Ь) по виду: Іипаѳ согпиа. — с) по дѣй¬ 
ствію: ісіиз (•)*). — II) пер.: А) физич. 
тупой, притупленный, слабый, а) о чув¬ 
ствѣ и его органахъ: зепзиз осиіогит 
аЦие аигіит. — Ь) по чувствительности, 
нечувствительный, помертвѣлый, оз, 
страдающій отсутствіемъ аппетита = от¬ 
сутствіе аппетита (•}*). — с) по дѣятель¬ 
ности, неповоротливый, неуклюжій, не¬ 
ловкій, неспособный, лѣнивый, вялый, 
ехегсііиз.—<І) по дѣйствію на чувство = 
блѣдный, соіог (йогіз) поп ЬеЪез (=яркій 
*(•). — В) умственно тупой, притуплен- 
ный=тупой, тупоумный, слабоумный, 
слабый, а) объ умѣ 2с, асіез (іпдепіі), 
іпдепіит. — объ умственныхъ способно¬ 
стяхъ, тетогіа, слабая память (прот. 
теш. асгіз, твердая память). — р) объ 
одуш.: Ьошо ЬеЪез, тупица (прот. асиіиз, 
іп^епіозиз). 
Ьёѣевсо, ёге, дѣлаться тупымъ, ту¬ 

пѣть, притупляться; пер., а) для зрѣ¬ 
нія = блѣднѣть, меркнуть (о свѣти¬ 
лахъ).— Ъ) умственно или нравственно, 
а) объ остротѣ ума 2с, тупѣть, приту¬ 
пляться, ослабѣвать. — р) о лицахъ, 
становиться тупоумнымъ. 

ЪёЬёіо, аѵі, аіиш, аге^ дѣлать ту¬ 
пымъ, притуплять, I) соб.: Ьазіаз. — 
II) пер.=ослаблять, йаттаз (•)*):' ѵігез 
геіриЫісае: зійега, помрачать (о днѣ *)*). 
Ьёйёга (ёйёга), ае, I*. плющъ. 
* ЬёйусЬгиш, і, п. благовонная мазь, 

бальзамъ. 
Ьеі! іпіед. см. еі. 
Ьеіа, см. еіа. 
* Ъёііх, ІІсіз. Й вьющееся растеніе. 
ЬеіІёЪбгиш (еІІёЪбгиш), і, п. и ЬеНё- 

ЪбГиз (еііёѣбгиз), і, т. чемерица (сред¬ 
ство отъ сумасшествія; чисто-лат. ѵега- 
ігшп). 

* ЬсІІШШо, бпів, Г. мотовство (ріиг.). 
Ьёіійо, опіз, т. мотъ, расточитель, 

аЪзоІ. или раігітопіі. 
Ьёіійог, аіиз зит, агі, жить роскошно 

и расточительно, роскошествовать, аЪзоІ. 
или сит аЬ^о; (пер.) аЬ|й ге (напр. 1і- 
Ьгіз, пожирать книги); сит аідо аіца 

гѳ (напр. запдиіпе, высосать съ кѣмъ 
кровь). 

Ьёіорз (ёіорз, еііорз), Ібрів, т. мечъ- 
рыба (вкусная морская рыба). 
ЬёІйаНо, Ьёійо, Ьёійог, см. ЬеІІиаііо 

еіс. 
ЬетІ іпѣег|. гмъ! а! ахъ! (выражаетъ 

удивленіе, радость, печаль). 
Ьётёгбйгбтбз, йгбті, пот. ріиг. -Дг5- 

тое, т. гонецъ, курьеръ. 
Ьеріёгіз, із, і. семивесельное судно. 
Ъёга (ёга), ае, й хозяйка, барыпя^ 

госпожа (прот. апсіііа); поэт., повели¬ 
тельница. 
ЪегЪа, ае, всякое стеблѳвидпое ра¬ 

стеніе, всякій зеленый стебель, особ, 
а) (съ и безъ §гатіпі5) молодые побѣги- 
травы, нѣжная травка, былинка.—Ь) (съ 
и безъ ігшпепіі) зеленый стебель ржи, 
зеленый хлѣбъ, хлѣбъ на корню; отс. іп 
ЬегЪіз еззе, зеленѣть, не созрѣть. — 
с) (въ прот. деревьямъ, кустамъ) траваг 
зелень, овощъ, Ь. ѵепепі, ядовитая трава 
(■(■): ЪегЪаз сопйіге. 

* ЬегЪезсо, ёге, зеленѣть, стебелиться, 
ѵігійііаз ЬегЬезсепз, пробивающаяся зе¬ 
лень злаковъ. 
ЬегЫйиз, а, пш, травистый. 
* ЬегЫГёг, Гёга, Іегипз, травянистый^ 

изобилующій травою. 
ЬегЬозиз, а, аш, травистый, изоби¬ 

лующій травою; отс. тк. = приправлен¬ 
ный зеленью (•)*) 
ЬегЬйІа, ае, I*. травка. 
* Ьегсізсо, ёге, дѣлить наслѣдство, въ 

связи: Ьегсізсшніа іатіііа, раздѣлъ на¬ 
слѣдства. 
Ьегсіе или Ьегсйіе, тіещ. кляну съ 

Геркулесомъ != право! — тк. те Ьегсіа 
или те Ьегсйіе или теЬегсиІез! 

Ьегсйіе, см. Ьегсіе. 
Ьёгё, см. Ьегі. 
ЬёгёіШагІив, а, пш, I) касающійся 

наслѣдства, .щз: сопігоѵегзіа, о наслѣд¬ 
ствѣ. — II) наслѣдственный, по наслѣд¬ 
ству перешедшій, Ьопшп. 
Ьёгёсіііаз, аііз, й наслѣдство (соб. ш 

пер.). 
Ьёгёйіит, іі, п. наслѣдственное имѣ¬ 

ніе. 
Ьёгёз (ёгёз), гёйіз, с. наслѣдникъ^ 

I) соб.: Ь. Ьопогит отпіит, главны» 
наслѣдникъ: зесшніиз, второй наслѣд¬ 
никъ (вступающій во владѣніе, если не 
желаетъ или не можетъ вступить въ на¬ 
слѣдство главный наслѣдникъ).—II) пер. % 
наслѣдникъ = преемникъ, ге^пі. 
Ьёгі и Ьёгё, айѵ. вчера (прот. Ьойіе^ 

сгаз). 
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ЬёгІІіз (ёгШз}, е, господскій, хозяй¬ 
скій (зиЪ^. и оЪі.). 
ЬёгоІсиз, а, шп, героическій. 
Ьёгбіз, Міз, і. полубогиня, героиня. 
Ьёгбз, гоіз, т. полубогъ, герой$ пѳр., 

герой = прославившійся великими дѣлами 
человѣкъ. 
Ьёгоиз, а, ит, героическій = эпиче¬ 

скій; зиѣзі., іп Ьегоіз, въ героическихъ 
стихахъ. 

Ьёгиз (ёгтіз), і, ш. хозяинъ, баринъ, 
господинъ (прот. іатиіі); поэт. пер. 
вооб. властитель, повелитель. 
Ьевіегпо, айѵ. вчера. 
Ьезіегпиз, а, иш, вчерашній (прот. 

Ьосііегшдз, 'сгазііпиз). 
* ЬёіаегІсбз, ё, Ьп, принадлежащій 

къ братству, товарищескій, аііега едиі- 
іит аіа, диае Ьеіаегісе арреІІаЬаіиг (на¬ 
зывался отрядомъ товарищей, т.-е. при¬ 
родныхъ македонянъ). 
Ьеп! тіец. ахъ! о! (выраженіе боли). 
Ьепз! шіец. эй! слушай! слушайте! 
Ьехатёіёг, ігі, т. съ и безъ ѵегзиз, 

гексаметръ, шестистопный стихъ. 
* Ьехаруібп, і, п. ворота съ шестью 

входами въ Сиракузахъ. 
йехёгіз, ів, І. шестиярусное судно; 
ЬШйз, йз, ш. зіяющая разсѣянна, 

отверстіе, ущелье, огіз, отверстіе рта. 
аЪзо1.=открытыи ротъ, открытая пасть; 
отс. яаі<1 йі^пиш іапіо Гегеі Ьіс рготіз- 
зог Ьіаіи, достойное столь широко рас¬ 
крытаго рта(і*); пер., домогательство, 
страстное желаніе, съ §еп. 
Ьіѣегпа, о гит, п. см. ЬіЬегниз. 
ЬіЪетасйІа, бгит, п. зимнія квар¬ 

тиры* 
ЫЬегпо, аѵі, аіит, аге, зимовать — 

стоять на зимнихъ квартирахъ* 
ЬіЬегниз, а, ит, I) бурный, таге (І * 

ѵепіиз (•)•).— II) зимній (прот. аезііѵпз), 
іетриз, шепзіз: ЬіЪ.сазіга и одноЫЬегпа, 
огшп,п.зимній лагерь, зимнія квартиры. 
ЫЬізсит,і,п.просвирнякъ (растеніе). 
ЫЬгІйа, ае, с. двоякой породы, двоя¬ 

каго происхожденія, о людяхъ, ублюдокъ 
(тотъ у котораго отецъ римлянинъ или 
свободный человѣкъ, а мать иностранка 
или раба). 

1. Ьіс, Ьаес, Ьос, ргопош. бетопзіг., 
этотъ, эта, это. I) вооб.: Ьіс аѵипси- 
Іиз. — пеиіг. зіп§. Ьос, какъ виѣзі., съ 
§еп. ,Ьос ІШегиІагит ехагаѵі еіс.—ріиг. 
Ьаес прегн., а) = этотъ городъ, это го¬ 
сударство, Ьаес беіеге. — р) = видимый 
міръ, вселенная. — Ьос... дио или цио... 
Ьос, при сравненіи = чѣмъ... тѣмъ — 

И) въ част.: при указаніи на предметъ, 
а) тутъ же находящійся, особ, на са¬ 
мого себя, этотъ, здѣсь находящійся, Ьіс 
Ьото, я. — Ъ) слѣдующій, нацр. Ьіз соп- 
(ІШопіѣиз, на слѣдующихъ условіяхъ.— 
с) теперешній, настоящій, зіаіиз Ьіс ге- 
гит: Ьіз іетрогіѣиз: Ьіз (Іиоѣиз тепзі- 
Ъиз, въ послѣдніе два мѣсяца. 

2. Ыс и Ьеіс, а<Іѵ. здѣсь, I) соб. = 
здѣсь, на этомъ мѣстѣ; отс. Ьіс... ііііс, 
вдѣсь .. тамъ.—съ деп. Ьіс ѵісіпіае, вдѣсь 
по сосѣдству.—II) пер.: а) здѣсь=при 
этомъ случаѣ, при такихъ обстоятель¬ 
ствахъ, при такомъ положеніи дѣлъ:— 
ѣ) хо времени =^теперь, въ это время. 
Ьісе, Ьаесе, Ьосе, ргопот. (Іетопзіг. 

(усилен. Ьіс) = этотъ именно, этотъ-то 

и вопрос., Ьісіпе, Ьаесте, Ьосте, этотъ 
именно ? 
Ыётаііз, е, I) бурный, паѵі^аііо. — 

II) зимпій, іетриз: ѵіз, зимній холодъ, 
стужа. 
Ыёто, аѵі, аішн, аге, I) быть бур¬ 

нымъ, бушевать (о морѣ •(•). —II) зимо¬ 
вать, о солдатахъ, стоять на зимнихъ 
квартирахъ. 
Ыешрз, см. Іііешз. 
Ыетз (Ыешрз), Ыётіз, Г. I) ненаст¬ 

ная, бурная погода;—II) въ част., дожд¬ 
ливая погода, ненастное время = а) въ 
широкомъ смыслѣ: осень и зима (прот. 
аезіаз). — Ь) въ узкомъ смыслѣ: зима 
(прот. ѵег, аезіаз, аиішшшз); отс. (поэт.) 
теіоп.: а) холодъ, Іеіаііз Ь. іп ресіога 
ѵепіі. — карт., Ь. атогіз тиіаіі, охла¬ 
жденіе любви.—Ь) (поэт.) годъ, розѣ сог- 
іаз Ьіетез. 
ЫІагё, абѵ. весело (прот. ігізіе, тас- 

зіе). 
Ыіагіз, е и Ыіагиз, а, ит, веселый, 

радостный (прот. ігізііз, таезіиз). 
ЫІагііаз^Ііз/.веселость^рот.ІгізШіа). 
Ыіаго, аѵі, аіиш, аге, веселить, раз¬ 

веселять. 
Ыіагиз, а, ит, см. Ьііагіз. 
* ЬШа, ае, Г. копченая колбаса. 
Ыіиз, і, т. соб. волосокъ = малость, 

бездѣлица, педие Ьііит, ни на одинъ 
волосокъ, нисколько. 
Ьіпс, а<Іѵ. I) отсюда, оттуда, а) соб.: 

а поѣіз Ьіпс ргоіесіі: Ьіпс Кота диі ѵе- 
пегатиз. —Ь) пер.: а) отсюда, отъ 
этого.—Р) о времени = съ этого времени^ 
Ьіпс сопзиіез соереге сгеагі. — II) съ этой 
стороны (прот. ііііпс). 
Ьіппіійз, йз, т. ржаніе. 
* Ьіппйіёиз, і, т. молодой олень. 
Ыо, аѵі, аіит, аге, зіять, быть отвер¬ 

стымъ, быть раскрытымъ, I) вооб.: 
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сопсЬа Ыапз.—пер., о рѣчи, быть не¬ 
связнымъ (отс. Ыапз, исполненный про¬ 
бѣловъ, несвязный). — II) въ част., объ 
одут., разѣвать ротъ (пасть, клювъ); 
зѣвать; пер., а) сильно желать чего-н. 
(отс. Ыапз, жадный). — Ъ) стоять съ ра¬ 
зинутымъ ртомъ = изумляться (і*). 

* Ьірра^б&ое, бп, асе. из, транспорт¬ 
ныя суда для перевозки конницы. 
Ьіррбсепіаигиз, і, ш. гинпокентавръ 

(баснословное чудовище: получеловѣкъ и 
полулошадь). 
Ьіррбіохбіа, ае, ш. конный стрѣлокъ 

(чисто-лат. едиез за&іМагіиз). 
Ыррйгиз или — бз, і, т., б. м., золотая 

рыбка. 
Ыгсіпиз, а, шп, козлиный; въ част., 

ИЗЪ КОЗЛИНОЙ шкуры. 

Ьігсиз, і, т. козелъ (прот. сарга, са- 
реііа); теіюп., козлиный запахъ, пси¬ 
на (-}•)._ 
Ыгзиіиз, а, ит, шершавый, мохна¬ 

тый, щетинистый; поэт., шероховатый, 
грубый, необработанный. 
Ьігіиз, а, ит, шершавый, мохнатый, 

пушистый; пер., грубый (по нравамъ, 
образу жизни и мыслямъ). 
Ыгййо, Діпіз, Г. піявица, піявка (соб. 

и пер.). 
Ы^ипйо, біпіз, Г. ласточка. 
Ъізсо, ёге, раскрываться, разверзаться; 

въ част. = раскрывать чротъ; съ асе., 
произносить что-н. поп диіеяиаш, не 
произнести ни одного слова (*[•). 
Ьізрійиз, а, ит, мохнатый, косматый, 

шершавый; поэт. = дикій (необработан¬ 
ный). 
Ьізіёг, ігі, т. см. Ызігіо. 
Ьізібгіа, ае, Г. изслѣдованіе, отс. зна- • 

ніе, зі ^ш(і іп еа ерізіоіа... Ьізіогіа 
сіі^пиіп, достопримѣчательное —II) пер.: 
а) разсказъ. —Ъ) въ част., систематиче¬ 
скія разсказъ о событіяхъ, исторія, Ь. 
Сгаеса. 
Ызібгісиз, а, ит, историческій, Ьото 

Ь. = Ьізіогісиз; зиЪз!4 Ьізіогісиз, исто¬ 
рикъ (занимающійся, пишущій, свѣдущій 
въ исторіи). 
Ьізігіо, бпіз, т. (основ, ф. Ьізіег), 

актеръ. 
Мпіспз, иш, зіяющій, разверстый, 

разступившійся; пер., нескладный, не¬ 
связный, Ь. сопсигзиз ѵегЬогшп, несклад¬ 
ное стеченіе словъ (соб. стеченіе словъ, 
образующее віяніе). 
Ьбс, асіѵ. = Ьис, сюда. 
Ьбшё, асіѵ. I) сегодня, тк. въ эту ночь 

(прот. Ьегі, сгаз, Ьосііѳ тапе).—И; пер.: 
а) еще сегодня = сейчасъ. — Ь) пылче, 

теперь; отс. Ьосііе ^ио^ие, еще теперь, 
также теперь: Ьосі^ие, еще сегодня. 
Ьб&егпиз, а, иш, сегодняшній, ны¬ 

нѣшній (прот. Ьезіегшіз, сгазііпиз). 
ЬоеД.., см. Ьаей... 
ѣбі..., см. оі... 
Ьбш1сІйа,ае, с.человѣкоубійца, убійца. 
ЬбтІснІІит, Іі, п. убійство. 
Ьбшо, шіпіз, ш. и ?. человѣкъ, I) вооб.^ 

человѣкъ (прот. Ьезііа, Ьеіиа), мужчина 
(прот. тиііег), ріиг. люди; отс. іпіѳг 
Ьотіпез еззе=жить (прот. іпіег Ьотіпез 
а§еге йізіпеге); и = жить съ людьми, 
посѣщать общество людей, бывать въ 
свѣтѣ: раисогшп Ьошіпит еззе, быть 
для немногихъ = знаться съ немногими.— 
И) въ част.: а) прегн., человѣкъ по от¬ 
ношенію къ его преимуществамъ и не¬ 
достаткамъ, а) человѣкъ обладающій 
высшими качествами, умный, энергич¬ 
ный, честный, благородный, человѣкъ са 
вкусомъ — /?) человѣкъ, какъ слабое 
созданіе, диіа Ьото езі. — Ь) вмѣсто 
мѣстоименія, этотъ, тотъ человѣкъ = 
онъ (о которомъ идетъ рѣчь), ѵаЫе Ьо- 
тіпет <Ші§о — ото. Ьіс Ьото = я. — 
с) неизвѣстный человѣкъ, геіщиіі те 
Ьото. — <і) рабъ, Ьото (іиіпііі; въ ріиг., 
люди = рабы, и = вооб. домашніе, іиі 
Ьотіпез. — е) ріиг. Ьотіпез = хозяева, 
колонисты съ ихъ семьями. — 5) о сол¬ 
датахъ, человѣкъ, дшш поп атрііиз 
Ьотіпит тШе сесМіззеІ; въ ріиг. (въ 
прот. конницѣ), пѣхотинцы, пѣхота. 
Ьбшиііпз (невѣрно Ьбшбіиз)^ і, т. 

человѣкъ, Ьіс Ьот., этотъ жалкій чело¬ 
вѣкъ. 
Ьбтипсіо, бпіз, т. и Ьбтппсйіиз, \у 

т. человѣкъ, слабое создан^. 
Ьбпезіаз, аііз, Г. I) часть, уваженіе, 

которымъ кто-н. пользуется; отс. ріиг., 
Ьопезіаіез, отличія, которыя достаются 
кому-н , и теіоп., Ьопезіаіез сіѵііаііз, 
почетныя лица въ государствѣ.—И) при¬ 
стойность, благопристойность, достоин¬ 
ство, приличіе, красота (напр. огаіогіз: 
Іезіисііпіз); отс. нравственное достоин¬ 
ство, нравственность, благонравіе (напр. 
ѵііае). 
Ьбпезіё, а<1ѵ. достойнымъ уваженія 

образомъ, съ честью, приличнымъ обра¬ 
зомъ, пристойно (прот. Іигрііег). 
Ьбпезіо, аѵі, аішп, аге, почтить =- 

доставлять почетъ и уваженіе; укра¬ 
шать, отличать, аідт, а1д<1: аідт Іашіе, 
Ьопоге. 

Ьбпезіиз, а, ит, I) почетный, при¬ 
носящій честь, пристойный, приличный 
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<прот. Іигріз, ргаѵиз), а) вооб.: сопѵі- 
ѵіит, йіез. — зиЪз!., Ьопезіит, і, п. 
нравственно-доброе, нравственное до¬ 
стоинство, нравственность, благонра¬ 
віе. — Ъ) въ част.: а) статный, краси¬ 
вый, видный, оз (*}*): йідпііаіе егаѣ Ьо- 
пезій. — зиЪзІ., Ьопезіит, і. п. краси¬ 
вое, красота. — р) красиво звучащій, 
огаііо. — II) почтенный, достойный по¬ 
чтенія, уваженія, Ьото: Ьопезіо Іосо 
юаіиз: зиЪзІ., Ьопезіі, бгиіп, т. почтен¬ 
ные люди. 

Ьбпбг, сн. Ьопоз. 
Ьбпбгагіпз, а, пш, почетный (почета 

ради, въ честь кого случающійся, даваѳ- 
.мый, избираемый). 

Ьбпогаіиз, а, пш, РАф. почтенный, 
я,) вооб.: а) о лидахъ, почтенный, поль¬ 
зующійся уваженіемъ, уважаемый (прот. 
іп^іогіиз), тк. арші аЬ^т. — р) о не- 

■одупг., почетный, приносящій честь, и въ 
атомъ смыслѣ, почтенный, тіііііа: йесге- 
ѣит. — Ь) занимающій высокую долж¬ 
ность, высокопоставленный; отс. сошае 
Ьопогаіае, высокопоставленнаго лида. 
ЬбнбгШсё, сотр. ЬопогШсепІіиз, зир. 

Ьопогііісепііззіте, айѵ. почетнымъ обра¬ 
зомъ, съ честью. 
ЬбпбгШсиз, а, пт, сошр. ЬопогіГісеп- 

ііог, зир Ьопогібсспііззітпз, почетный, 
•приносящій честь и уважепіе, и въ этомъ 
смыслѣ, почтенный, лестный. 
Ьбпбго, аѵі, аіит, аге, I) почитать, 

оказывать честь и уваженіе, аЬрп, 
аЦй: аЬрп а^а ге; отс. прославлять, 
<ііет. — И) почтить, удостоить, аЬ^т: 
аідт аЦа ге. 
Ьбпбгпз, а, пт, почетный, принося¬ 

щій честь, огаііо, похвальная. 
Ьбпбз и Ьбпбг, бгіз, т. I) почетъ, 

честь, почесть, почтеніе, уваженіе, 1) 
вооб.: Ьопоге аідт аШсеге, аи^еге, ока¬ 
зать кому честь: іп Ьопоге ЬаЬеге, по¬ 
читать: іп Ьопоге еззе, быть въ чести, 
пользоваться уваженіемъ: аісі еззе зшп- 
хпо Ьопогі, доставлять кому в. честь: 
Ьопогет ргаеіагі, йісеге=съ позволенія 
сказать: Ьопогіз саиза или ^гаііа, изъ 
уваженія. — 2) въ част.: а) почетная 
должность, ай Ьопогез азсепйеге или рег- 
ѵепіге. — Ь) почетное званіе, тііііагіз.—- 
с) честь, оказываемая на дѣлѣ, се) по¬ 
четное награжденіе, вознагражденіе, те- 
йісі, гонораръ. — р) о наслѣдствѣ, за¬ 
вѣщанномъ имѣніи. — у) почетное при¬ 
ношеніе богамъ, жертва, жертвоприно¬ 
шеніе и вооб. торжество, благодарствен¬ 
ный праздникъ (*}*).— д) хвалебная пѣснь, 
«гимнъ, аісі зишп йісетиз Ьопогет (•(■).— 

е) (съ и безъ зиргетиз или зери11игас. 
или тогііз) послѣдняя честь, или послѣд¬ 
ній долгъ = похороны, погребеніе. — 
II) поэт. пер. = украшеніе предмета, 
красота, прелесть, гигіз (о полевыхъ 
плодахъ): зііѵагит (о зелени): сіпсіоз 
Ьопоге сариі, съ вѣнкомъ на головѣ. 
Ьбга, ае, І. I) время вооб., сгазііпа 

(•}•). —И) опредѣленное время: а) время 
года, пора года, ѵѳгпі іетрогіз Ьога, 
весеннее время.—Ь) часъ, а) соб.: Ьо- 
гае Іе&ііітае, законные (назначенные 
для оратора) часы: Ьога атрііиз, болѣе 
часа: іп Ьогат, съ часа на часъ, еже¬ 
часно: іп Ьогаз, ежечасно, во всякое 
время (Ѣ): ипа Ьога или іп Ьога, въ те¬ 
ченіе часа, въ одинъ часъ: Ьога апіе 
ѵепіі, часомъ раньше: іп Ьогат ѵіѵеге, 
жить спустя рукава, жить не заботясь 
о будущемъ: Ьога диоіа ѳзі, сколько 
времени (•}•)?—р) теіоп., ріиг. Ьогае= 
часы, тіііеге ай Ьогаз, послать узнать, 
который часъ. 
Ьогйёшп (огйёшп), х, п. ячмень. 
Ьогпбііпиз и Ьопшз, а, ит, нынѣш¬ 

ній, нынѣшняго года. 
Ьоггепйпз, а, ит, РАсЦ. наводящій 

ужасъ, I) ужасный, страшный. — II) 
приводящій въ изумленіе, изумитель¬ 
ный (•}•). 
Ьоггёо, ёге, соб. быть шероховатымъ, 

отс. I) торчать, 1) соб. съ аЬ1. = быть по¬ 
крытымъ, усѣяннымъ, усыпаннымъ чѣмъ- 
н. торчащимъ, Ьоггеі зе^ез агізііз, нива 
усѣяна торчащими колосьями (*}*): рЬа- 
Іапх Ьоггепз Ьазііз, ф. съ торчащими 
копьями. — аѣзоі., Ъоггепііа зиит Іег^а 
(зс. заѳііз = щетинистыхъ свиней •}•).— 
особ, о почвѣ, мѣстности, погодѣ, отъ 
холода находиться въ окоченѣломъ со¬ 
стояніи, быть холоднымъ, быть суро¬ 
вымъ.—2) пер., торчать кверху, о во¬ 
лосахъ = стоять дыбомъ, саріііі, сошае 
Ьоггепі. — И) объ одупг., а) отъ холода 
содрогаться, дрожать (*)*).—Ъ) отъ страха 
гс содрогаться, ужасаться, трепетать, а) 
іпіг.: Ьоггео апіто: Ьоггегѳ зоіео (дрожь 
обыкновенно пробѣгаетъ по моему тѣлу), 
дшлп еіс.—р) 1г., сгийеіііаіет а1с]8.—съ 
іп?., Ьоггео йісеге. 
Ьоггезсо, Ьоггйі, ёге, дѣлаться шеро¬ 

ховатымъ, отс. I) начинать торчать = 
покрываться, быть усѣиваему чѣмъ-н. 
торчащимъ, ЬгасЬіа Ьоггѳзсипі уііііз (і): 
зе^ез (і. ѳ. асіез) Ьоггѳзсіі епзіЬиз 
зігісііз (і*); отс. о морѣ и Ж о нивѣ, 
волноваться, колыхаться.—II) отъ стра¬ 
ха, ужаса, изумленія гс содрогаться, 
ужасаться (іпіг. и 1г., напр. тогзиз 
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^Ьііигоз і*). — съ іпі., поп Ьоггііі рго- 
:дгейі. 

Ьоггёшп, і, п. амбаръ, житница. 
ЬоггІМІіз, е, наводящій ужасъ, а) 

ужасный, страшный. — Ь) приводящій 
въ изумленіе, изумительный. 
Ьоггійё, а<іѵ. соб. шероховато, безъ 

украшеній, просто 
Ьоггійиз, а, пт, I) шероховатый, 

взъерошенный, косматый, колючій, стоя¬ 
щій дыбомъ, 1) соб.. ЪагЬа: ^есиг (прот. 
иШйшп): виз, щетинистая (|).—2) пер., 
а) противный, отвратительный, сат- 
риз. — Ъ) грубый, необработанный, въ 
хорошемъ смыслѣ=простой, ті1ез,ѵііа* 
огаііо: пшпегиз, не подчиненный зако¬ 
намъ (*)*) — И) содрогающійся отъ хо¬ 
лода, дрожащій, 1) о лицахъ —асііѵ = 
суровый, холодный, Ъгиша Ьогті(іа деіи 
<|).—2) пер., ужасный, страшный, рго- 
сеііа: іаіа (і*). 
ЬоггіГёг, Іега, Гёгпш, бросающій въ 

дрожь, I) ужасно холодный, суровый 
<у). — II) ужасный, страшный (і*) 

ЬоггШсо, аті, аіит, аге, бросать 
4ъ дрожь = паводить ужасъ, ужасать 
ЬоггШсиз, а, иш, ужасающій, страш¬ 

ный. 
Ьоггізбппз, а, иш, страшно звучащій, 

страшно шумящій. 
Ьоггбг, огіз, ш. I) дрожь, содроганіе, 

отъ холода тк. = ознобъ, лихорадочный 
ознобъ, диопіат ^ат зіпе Ьоггоге езі; 
отъ страха гс, тіЬі ігідійиз Ьоггог 
тетЪга диаііі (*)*).—II) ужасъ, страхъ, 
а) вооб., яиі Ьоггог те регіийіі (охва¬ 
тилъ). — Ь) въ част., благоговѣйный 
тренетъ, благоговѣніе, апішоз Ьоггоге 
ітЬиеге. 

Ьогіатеп, тіпіз, п. побужденіе, по¬ 
ощреніе (тк. въ ріиг.). 

Ьогіатеп іит, і, п. побужденіе, по¬ 
ощреніе (тк. въ ріиг.). 
Ьогіаііо, опіз, і*. одобреніе, поощре¬ 

ніе (тк. въ ріиг.). 
Ьогіаійг, бгіз, т. побудитель, поощри¬ 

телъ, а1с]з, аіф геі (къ чему; зсеіегит, 
подстрекатель къ злодѣйствамъ •(•). — въ 
част., о веслярѣ (побуждавшемъ къ ра¬ 
ботѣ и особ, къ удару въ тактъ веслами 
<и заправлявшемъ греблею). 

Ьогіаійз, йз, ш. ободреніе, поощреніе 
{въ зіпд. об. только въ аЫ.). 

Ьогіог, аіиз зит, агі, побуждать, 
поощрять, уговаривать, ободрять, во¬ 
одушевлять (прот. йеЬогіагі, йеіеггеге), 
л) о лицахъ, аѣзоі., а^т, аЦт аЦа гѳ 
{иапр. Ьіз ргаесерііз); съ иі, пе с. соп]. 
шли съ однимъ соп]., съ ай, іп с. асе.; 

съ йѳ с. аЫ.; съ асе. геі, Ь. расет (къ 
миру); съ двумя асе., яиой едо гѳ Ьог¬ 
гог. раиса Ьогіаійз тііііез, сказавъ для 
поощренія нѣсколько словъ, съ іпГ., съ 
зир.. пециѳ ѳдо ѵоз иігит (іге) іп]игіаз 
Ьогіог; рагі. разе., Ьозге Ьогіаіо — Ъ) 
о неодуш., побуждать, склопять, тиііае 
гез ай Ьос сопзіішт Оаііоз ЬоггаЬапгиг. 
Ьогійіиз, і, т. садикъ; об. ріиг. Ьог- 

іиіі, небольшой паркъ, имѣньицѳ. 
Ьогіиз, і, т садъ, огородъ (ріиг. = 

паркъ); отс. (поэт.) теіоп =огородноо 
растеніе, овощъ. 

Ьозрёз, рШз, с. Г) иностранецъ, чуже¬ 
земецъ, какъ гость и вооб. заѣзжій, прі¬ 
ѣзжій, отс. гость; поэт. тк. Ьозрез йеиз, 
гостепріимный богъ; пер., незнакомецъ= 
незнакомый съ чѣмъ, несвѣдущій, не¬ 
опытный, игЬіз, іп аЬ}а ге. — II) госте- 
пріимецъ, гостепріимный хозяинъ; о 
Юпитерѣ, покровитель гостепріимства (Ѣ) 
Ьозрііа, ае, і. см Ьозрііиз. 
ЬозріШіз, е, I) къ гостямъ относя¬ 

щійся, сиЪісиІиш, для гостей, саейез, 
убійство гостя. Іиррііег или йеиз, покро¬ 
витель гостепріимства. — зиЬзі., Ьозрі- 
іаііа (п рі.), гостепріимныя отношенія.— 
II) гостепріимный, хлѣбосольный Ьошо, 
йопшз: ресіиз, человѣколюбивое сердце 
(*(•). — пер., итЬга, манящая къ себѣ, 
отрадная (у). 
ЬозрІіаІІіёг, айѵ. гостепріимно. 
ЬозрШшп, 1і, п. I) гостепріимство, 

какъ отношеніе между двумя гостями, 
тіЬі сит аЬщ Ьозріііит іпіегеейіі- аіф 
Ьозріііо иіі — И) въ част , гостепріим¬ 
ство, гостепріимное угощеніе, хлѣбо¬ 
сольство, а) соб : аідт Ьозріііо ассіреге 
или ехсіреге, или гесіреге, принять кого 
въ свой домъ какъ гостя, дать кому 
пристанище аЬрп Ьозріііо іпѵііаге, при¬ 
гласить кого въ гости аЬ}зд Ьозріііо 
адгезіі ассіреге, угостить кого подере- 
венски. аЦш Ьозріііо тадпіЬсепііззіто 
ассіреге, великолѣпно потчивать — Ь) 
теіоп., комната или помѣщеніе для прі¬ 
ѣзжихъ, квартира для гостей, при¬ 
станище, и пер., убѣжище, для живот¬ 
ныхъ. логовище, нора, риЫісит, устро- 
енн по распоряженію правительства: 
рагаге ЬозрШит. 
Ьозрііиз, а, ит, I) чужестранный, 

чужой; зиЬзі., Ьозрііа, ас, Г. гостья.— 
II) гостепріимный, хлѣбосольный (поэт, 
пер тк. о неодуш.), об. зиЬзі , Ьозрііа, 
ае, Г. гостепріимная хозяйка. 
Ьозііа, ае, $ жертва закланія, жерт¬ 

венное животное, жертва, об. очисти¬ 
тельная. 
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Ьозііспз, а, пт, принадлежащій не¬ 
пріятелю, пепріятельскій, вражескій; 
зиЬзі., Ьозіісит, і, п. непріятельская 
область. 

* ЬозШісиз, а, пт, враждебный. 
ЬозШіз, е, I) принадлежащій непрія¬ 

телю, непріятельскій, вражескій, іегга: 
теіиз, предъ врагами : ЪеІІа, съ внѣшними 
врагами (прот. междоусобная война). — 
II) враждебный, непріязненный, Ьозіі- 
Іет іп тобшп, враждебно; зиѣзі., Ьозіі- 
Ііа (п. рі.), враждебность, непріязнен¬ 
ность, враждебныя дѣйствія или поступки, 
Ь. іасеге, поступать враждебно. 
ЬозііШёг, а(1ѵ. непріятельски, непріяз¬ 

ненно. 
Ьозііз, із, с. I) ипозеиецъ, чужестра¬ 

нецъ.— И) въ част., непріятель, врагъ 
на войнѣ (прот. расаіиз)4 тк. открытый 
врагъ отечества вооб. (прот. сіѵіз); пер., 
а) врагъ въ частныхъ отношеніяхъ, про¬ 
тивникъ, тк. съ <1аі.—Ь) (поэт.) сопер¬ 
никъ. 
Ьйс, айѵ. сюда, I) въ пространствѣ, 

Ьис ѵепіге.—II) пер., въ другихъ отно¬ 
шеніяхъ, а) сюда = къ этому, къ тому, 
Ьис аййіі раиса: Ьис ассебеЪаі, дио<1 
ёіс. — Ь) для этого, для этой цѣли, до 
того, до той степени, гет Ьис йебихі, 
иі еіс.: ориз езі Ьис (для этой цѣли) 
іітаіиіо іио з'ибісіо. 
Ьйсіпё, айѵ. неужели до сихъ поръ? 

неужели такъ далеко? неужели до такой 
степени? 
Ьиі! іпіец. какъ! вотъ! 
Ьйіизсётбсіі, и ЫцизтіИі, такого рода, 

такой, тк. съ слѣд. иі с. сои]. 
Ьйтапё, а<1ѵ.- I) почеловѣческн, отс. 

благоразумно, спокойно, Іодиі; отс. 
іпіегѵаііа Ь. соттойа, соразмѣрныя съ 
человѣческими силами, ирон.=довольно 
изрядныя разстоянія (у).—И) человѣчно, 
снисходительно, ласково, вѣжливо. 
Ьшпапііаз, аиз, і*. I) человѣчество, 

какъ совокупность добрыхъ свойствъ чело¬ 
вѣка, человѣческая природа, человѣче¬ 
ское достоинство, человѣческое чувство 
(въ прот. дикой природѣ животныхъ).— 
II) въ част.: а) гуманность, человѣко¬ 
любіе, сердечность, ласковость въ обра¬ 
щеніи съ другими (прот. іпЬшпапііаз, 
зирегЬіа). — Ь) совокупность всей обра¬ 
зованности ума и сердца, а) образова¬ 
ніе, образованность (прот. ишпапііаз), 
сиііиз аЦие Ьитапііаз ргоѵіпсіаѳ, про¬ 
винція съ ея жизненными удобствами и 
образованностью. — р) тонкій вкусъ, 
тонкость, изящность, (огаіог) іпорз Ьи- 
шапііаііз. 

ЬйтанМёг, айѵ. а) почеловѣческн, 
Гегге, терпѣливо, безропотно перено¬ 
сить. — Ь) человѣчно, снисходительно, 
ласково, вѣжливо, обходительно. Ср. 
Ьйтапе. 

)штапІійз,а(1ѵ. почеловѣческн, а) какъ 
свойственно человѣческой природѣ, зі 
диіб тіЬі Ь. ассійіззеі, если бы со мною 
случилось свойственное людямъ несча- 
стіѳ = если бы я умеръ. — Ь) прилич¬ 
нымъ для человѣка образомъ=человѣко- 
любиво, ласково, вѣжливо. 
Ьшпаппз,а, пт, человѣческій, І)вооб.: 

&епиз (родъ): ѵііа: гез (ріиг.), человѣ¬ 
ческія блага, несчастія, отношенія, чело¬ 
вѣческая судьба или = земной міръ. — 
зиЬзі., а) Ьишапиз, і, т.человѣкъ, роз- 
зит ШИ иі Ьитапиз. — Ь) Ьитапит, 
і, п. нѣчто человѣческое, зі іп Ротре^о 
диіб Ьитапі еѵепіззеі. — ріиг. Ьитапа, 
бгит, п. человѣческія дѣла, поступки, 
приключенія, человѣческая участь гс.— 
II) въ част.: а) человѣчный = друже¬ 
любный, ласковый, любезный, вѣжливый 
(прот. іпЬишапиз, зирегЬиз), тк. ег^а 
аісрп.—Ь) образованный (прот. іштапіз), 
Ьото, ^епз. 
Ьйтесіо, аѵі, аіит, аге, увлажнвать, 

орошать, аіцй (•)*): аЦб аіда ге (•)-). 
Ьйшёо, ёге, быть влажнымъ, сырымъ; 

Ьшпепз, влажный, сырой; ріиг. зиЬз!.^ 
Ьишепііа (прот. зісса •)*), влажность. 
Ьйтёгиз, і, т. плечо (верхняя часть 

руки до локтя); у животныхъ, передияя 
лопатка (об. агшиз). 
Ьйтезсо, ёге, становиться влажнымъ, 

сырѣть. 
4 ЬшпМйІиз, а, пт, сыроватый (*(•). 
Ьйтійпз, а, пт, влажный, сырой 

(прот. агібиз, зіссиз). 
ЬйтІІіз, е, низкій, I) соб.: а) низкій 

(прот. ргосѳгиз, аііиз, сеізиз), тоепіа 
т: аѵіз ѵоіаі Ьишіііз (^*). — въ част.: 
а) о ростѣ, низкій, малый, зіаіпга, Ьото; 
поэт., Сіеопае, маленькія К. (•[•). — ру 
о мѣстности, низменный, лежащій или 
расположенный въ низменности, сопѵаі- 
Ііз: зоіит (= низменность): Мусопоз 
Ж. — Ь) мелкій (прот. аііиз), іозза. — 
II) пер., 1) по гражданскому состоянію, 
положенію, значенію :с, низкій, низко 

стоящій (прот. Ьопезіиз, ориіепіиз), а) 
о лицахъ, а) по состоянію низкій, про¬ 
стой, ЬшпШЬиз рагепііЬиз паіиз. — р) 
по значенію, могуществу, незначитель¬ 
ный, слабый, ничтожный (прот. ориіеп- 
іиз, роіепз;, сіѵііаз: ^иоз еі диат Ьи- 
тііез (и въ какомъ унизительномъ поло¬ 
женіи) ассеріззеі; зиЬзі., Ьитіііогез^ 
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прот. орпіепііогез. — у) въ отношеніи 
заслугъ,незначительный, невидный (прот. 
атркщ), Ьотіпез (прот. атрііззіті ѵігі).— 
6) относительно душевныхъ качествъ, 
^ишп (Ьотіпез) тиіііз геѣиз Ьитіііогез 
еі іпйгтіогез зіпі (ниже и слабѣе). — 
Ь) о неодуш.=низменный, ничтожный, 
неблагородный, ѵезіііиз, агз, ѵегЬит.— 
2) по расположенію духа н образу мы¬ 
слей, а) малодушный, убитый, унылый, 
(сопзиіит) Ьщпііез тепіез: ЬитШ апіто 
(малодушно) іегге. — Ь) покорный, сми¬ 
ренный, о просителяхъ и ихъ рѣчи. — 
3) о слогѣ и ораторѣ = простой, безъ 
украшеній, обыкновенный (прот. зиЫі- 
тіз), огаііо, зегто. 
ЬйтШіаз, Еііз, Г. I) низкость, въ 

прот. высотѣ, агЬогит, паѵіит: апіта- 
Ііит, малый ростъ.г-П) пер.: 1) низость, 
а) состоянія, происхожденія, низкое со¬ 
стояніе, происхожденіо отдѣльнаго лица 
или рода.—Ь) могущества, незначитель¬ 
ность, маловажность, слабость, ничтож¬ 
ность (прот. атріііиао).—2) о настрое¬ 
нія духа и образѣ мыслей, а) смиреніе, 
униженіе, уничиженіе (прот. ша^пій- 
сепііа, агго^апііа, зирегЬіа), тогз апіе- 
ропешіа езі Ьитііііаіі. — Ь) малодушіе, 
унылость, ЬаЬеѣ Ьитііііаіет теіиз. 
ЬйтіШёг, айѵ. а) низко. — ѣ) уни- 

женпо, смиренно, раболѣпно (прот. зи- 
регЬе). 
Ьйто, аѵі, аіит, аге, погребать, хо¬ 

ронить. 
Ьйтбг (йтбг), бгіз, т. влага (напр. 

вода, випо, молоко, роса, слюна, слезы; 
тк. въ ріиг.); особ, питательный совъ 
растеніи (•(*). 
Ьйтпз. і, Г. I) земля, почва; отс. Ьпті, 

на эемлѣ (тк. наземь),4 прот. зпЫіте, 
въ воздухѣ: Ьпто, на вемлѣ или съ 
вемли. — II) теіоп. (поэт.), страна. 
Ь$нсіпіЬиз,і,т. гіацинтъ, или=ФІоле- 

товая. мечеобразная лилія, или = кава¬ 
лерскія шпоры (чисто-лат. ѵассіпіит). 

Ьуайез, бит, асе. баз, Г. гіады, со¬ 
звѣздіе изъ семи звѣздъ, образующее го¬ 
лову тельца, ихъ восхожденіе (отъ 7—21 
мая) обыкновенно предвѣщало дождливую 
погоду (отс, ріпѵіае ■}*). 
Ьуаепа, ае, ?. гіена. 
* Ьуаіпз, і, т. стекло (чисто-лат. 

ѵіігит). 
ЬуЬгІба, см. ЬіЪгіба. 
Ьуёга, ае, і. I) гидра, водяная змѣя, 

особ. Ьуйга Ьетаеа и одно Ьуйга, лер- 
нейскій змѣй, убитый Геркулесомъ. — 
II) гидра, созвѣздіе, иначе Ап^иіз. 
Ьуйгіа, ае, ?. кувшинъ для воды и 

вооб. кувшинъ, кружка, урна (чисто- 
лат. нгпа) для бросанія жребіевъ. 
Ьуйгбріспз, а, шп, страждущій водя¬ 

ною болѣзнью. 
Ьуйгорз, йгбріз, т. водяная болѣзнь. 
Ьуйгиз, і, т. гидра, водяная змѣя, 

поэт. = змѣя вооб. 
Ьутёпаепз или оз, і, т. свадебная 

пѣснь; н (поэт.) теіоп.=свадьба; о жи¬ 
вотныхъ, случка. 

і. 
I, какъ цыфра=1 (шшз и ргітиз). 
* ІатЬёпз, а, пт, ямбическій (•(•). 
Катѣнз, і, т. ямбъ (стопа^); теіоп., 

а) ямбическій стихъ.—Ь) стихотвореніе, 
написанное ямбическими стихами. 

Казріз, рЫіз, і. яшма, йііѵа, б. м., то¬ 
пазъ (|). 

ІЪІ, айѵ. I) тамъ. — И) пер.: а) во 
времени: тогда, іЬі іит, тогда только: 
іЬі ѵего, тогда-то, тогда именно. — Ь) 
въ другихъ отношеніяхъ: въ этомъ, въ 
этомъ дѣлѣ, іЬі поз герегіеі. 

ІЫйеш, айѵ. I) тамъ же; отс. Ыс іЬі- 
йет, на этомъ именно мѣстѣ.—II) пер., 
при этомъ же, вмѣстѣ съ тѣмъ. 

ІЪіз, &еп. іЬіз и іЫйіз, асе. іЪіш, й 
ибпсъ, водяная птица, посвященная 
Изидѣ. 

іЬізсшп, см. ЬіЬізспт. 
іссігсо, см. ійсігсо. 

Ісіо, или Ісо, ісі, ісіпт, ёге, ударять, 
поражать, I) соб. и теіоп.: а) соб., об. 
рагі. ісіиз с. аЫ., напр. Іарійе, ри§по, 
§гаѵі ѵиіпеге: іиітіпѳ или е саеіо ісіиз, 
пораженный молніею; поэт, ісіит сариі, 
затуманенная голова.—ѣ) теіоп., іЪейиз 
ісеге, заключать союзъ (при заключеніи 
союза убивали жертвенное животное).— 
II) пер., рагі. ісіиз аЦаге, пораженный, 
озадаченный, смущенный, обезпокоен¬ 
ный, поѵа ге, сопзсіепііа. 

ісШз, пз, т. ударъ, I) вооб.: а) соб.: 
^Іайіаіогіиз: зсогріопіз, выстрѣлъ: зеси- 
гіз, ударъ топоромъ: йіітіпіз, громовой 
ударъ: роШсіз, удары пальцемъ по стру¬ 
намъ (•(*): ісііЪиз аёга гитрегѳ, струями 
прорывать воздухъ (•(*). — Ь) пер., ісіиз 
саіатііаііз: ѵоіиріаз поп ЬаЪеі ісіит 
не производитъ впечатлѣнія. — II) въ 
част.: а) напоръ, натискъ, ударъ, зиЪ~ 
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ісіит йагі, подходить подъ выстрѣлъ.— 
Ъ) выбиваніе такта, тактъ, ргішиз (|). 

ійсігсо (іссігсо), айѵ. потому, по тон 
причинѣ. 

Ійёт, ёайёт, Ійёт, тотъ же, зиЪзі. 
и ай).; отс. аііег ійет, второй я: Ьіс 
ійет, этотъ самый: ійет Ше, тотъ са¬ 
мый; иногда = также, равнымъ обра¬ 
зомъ, притомъ, ійет е^о сопіепйо, и я 
также утверждаю; пеиіг. зиЪзі., ійет 
Іигіз, то же право: еойет Іосі, туда 
же.—съ слѣд. ^иг, а^ие (ас), иі, ^иаш; 
или съ йаі. (какъ); съ еЬ и цис = и 
имепно, сегііззіті іійетдие ассггіті: 
ипо еойетдие іетрогѳ, въ то же самое 
именно время. 

ІйепНйёт, айѵ. неоднократно, то-и- 
дѣло. 

Ійёб, айѵ. потому, по той причинѣ. 
Ійібіа, ае, ш. невѣжда, неучъ. 
Ійбпёиз, а, шп, годный, I) асііѵ = 

способный что-н. сдѣлать, дѣльный, хо¬ 
рошій, подходящій, удобный (о липахъ и 
неодуш.), аЪзоі. (ѵегЪа тіпиз ійопеа, 
менѣе подходящія), съ йаі., съ ай, іп с. 
асе. или съ іпГ. какъ объектомъ, Гопз 
гіѵо йаге потѳп ійопѳиз (*(•); или ійопе- 
ит езі, съ іпГ. какъ субъектомъ, напр. 
ійопеит ѵізит езі йісеге еіс.—II) разз., 
годный для перенесенія чего, воспринят 
гс, приличный, достойный чего, паіига, 
воспріимчивая душа: ійопеі Ьошіпсз 
іпйі^опіез (достойные бѣдные люди): 
йіріі еі ійопеі, достойные и заслуживаю¬ 
щіе наказанія люди (прот. іпйідпі еі поп 
ійопеі). — об. съ яиі с. со^. (какъ йі- 
дпиз), напр. ііЪі ІЬгіаззѳ ійопепз Гиіі пе¬ 
то, аиет ітііагеге, не было никого, 
достойнаго подражанія; рѣдко (послѣ 
предшествующаго относ, предл.) съ иі 
в. согу.; или съ аЫ. 

іййз, ййиш, Г. иды (пятнадцатый день 
въ мартѣ, маѣ, іюлѣ и октябрѣ, три¬ 
надцатый въ прочихъ мѣсяцахъ). 

І^Іійг, айѵ. итакъ, слѣдовательно. 
і&пагиз, а, шп, I) незнающій, несвѣ¬ 

дущій, аЪзоі. или съ &еп.; съ дополн. 
предл.; съ асе. с. іпГ. — II) разз. = не¬ 
знакомый, неизвѣстный, аЪзоі. или съ 
йаі. 

і^латё, и і^паѵііёг, айѵ. вяло, безъ 
энергіи, особ, трусливо, малодушно. 

і^паѵіа, ае, Г. вялость, недостатокъ 
анергіи (прот. іпйизігіа, ІаЬог); особ, 
трусливость, малодушіе (прот. Гогіііийо, 
ѵігіиз). 

і&паѵНёг, айѵ. см. і^паѵе. 
і^паѵиз, а, иш, I) вялый, безжизнен¬ 

ный, лѣнивый, безъ энергіи, 1) соб.: 

a) вооб. (прот. зігепиаз, іпйизігіиз).— 
b) въ част., трусливый, иалодушпыЙ 
(прот. Гогііз, Ьопиз, тк. аийах, іегох).— 
зиЬзі. (т.), трусъ.—2) пер., о неодуш.— 
праздный, бездѣйственный, неподвиж¬ 
ный, отс. (і*) безполезный, безплодный.— 
II) асііѵ. = располагающій къ бездѣй¬ 
ствію, лишающій живости, Ггірз (*)*). 

і^пезсо, ёге, загораться; поэт, пер., 
восплаиеняться. 

і&пёиз, а, иш, огнепный, а) изъ огня 
состоящій, зійега. — Ь) палящій, зпой- 
ный, аезіаз; (поэт.)=огпеинаго цвѣта, 
пылающій, блестящій; пер., пламенный, 
пылкій, горячій, 

і^піейіиз, і, т. огонекъ, 
і&пііёг, іёга, Іёгига, посящій огонь, 

огненный (■{•). 
і&пі^ёпа, ае, т. въ огнѣ рожденный, 

прозвище Вакха (*}*). 
і^пірёз, рёйіз, съ огпеппьпии ногами = 

чрезвычайно быстрый (•(•]. 
і^пірбіепз, епііз, владыка огпя, про¬ 

звище Вулкана (•(*)• 
і^піз, із, ш. огонь, I) соб. и теіоп.: 

1) соб.: а) вооб.: і^пет сопсірѳге или 
сотргеЬепйеге, загораться. — Ь) пожаръ, 
рІигіЬиз зіпші Іосіз іртез соогіі зипі.— 
c) сторожевой огонь, і^пез йегі ргоііі- 
Ъиіі. — й) головня, головешка (*}*). — е) 
молнія. — і) огонь небесныхъ свѣтилъ, 
і^пез спгѵаіі Іипае, огненный серпъ лу¬ 
ны (■{•); отс. звѣзда (•(*).—§) солнечный 
огонь, зійегеі ідпез, солнце (*}*). — 2) 
теіоп.: а) огненный блескъ, сіяніе 
звѣздъ Ж и глазъ; краска, румянецъ 
щекъ. — Ъ) засег і^піз, накожное воспа¬ 
леніе, рожа, антоиовъ огонь.—II) пер.: 
1) вооб.: Ьиіс огйіпі поѵиш ідпет зиЬ- 
Іесі, поводъ къ ненависти: і^пі зресіа- 
іиз, выдержавшій огненную пробу: огі- 
епз іііѳ і^піз (о Масиниссѣ). — 2) въ 
част.: огонь, пылъ, пламя, а) вдохно¬ 
венія, аеіЬегіі ідпез (•(•). — Ъ) любви; 
теіоп., предметъ любви (•(*). — с) гпѣ- 
ва (■)■). 

і^піінз, а, шп, огненный, пылающій. 
і^пбЫііз, е, неизвѣстный, а) по сла¬ 

вѣ, неизвѣстный, безславный, незначи¬ 
тельный, заурядный (прот. поЫІіз, сіа- 
гиз), о неодуш. и одуш. — Ь) по рожде¬ 
нію, незнатный, низкаго происхожденія, 
простой (прот. поЬіІіз). 

і&пбЪШіаз, аііз, і. а) неизвѣстность, 
незначительность. — Ъ) незнатность, низ¬ 
кое происхожденіе. 

і^потШа, ае, лишеніе честпаго 
имени, безчестіе, тк. какъ наказаніе, 
клейменіе позоромъ, позоръ (им. отмѣт- 
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■ка цензора), аЬзоІ., съ деп. зиЦ.; съ 
<деп. оЪ|.; отс. аЦш ідпотіпіа поіагѳ 
или іпигегѳ аісі ідпотіпіат, клеймить 
«ого позоромъ (о цензорѣ): рѳг ідпоті¬ 
піат, постыднымъ образомъ. 

ідпбтіпібзиз, а, ит, постыдный, по¬ 
зорный. 

ідпбгапііа, ае, Г. познаніе, невѣдѣніе, 
неопытность, аЬзоІ., съ деп. зиЪ^., оЪ^. 

ідпбгаііо, бпіз, Г. незнаніе, невѣдѣніе 
{прот. зсіепііа), аЬзоІ. или съ деп. оЩ. 

ідпбго, аѵі, аіит, аге, не знать, пе 
имѣть или ие получать пнкакихъ свѣ¬ 
дѣній о чемъ, быть въ невѣдѣніи о 
«омъ или о чемъ, не замѣчать чего-н., 
тк. не знать кого въ лицо, аЬрп: сіе 
аЦо: аЦй (напр. саизат: поп ідп. 
еѵепіиз ЬеШ, я хорошо знаю: ісі ѵоз 
ідпогаге поіиі, я не хотѣлъ скрывать 
ютъ васъ это); съ вопрос, или дополн. 

предл.: ^шз ідпогаі съ ^иіп или съ асе. 
с. іпі. — рагі. ідпогаіиз, а, ит, а) не¬ 
извѣстный. — Ъ) неузнанный, незамѣ¬ 
ченный.—с; недобровольный (прот. ѵо- 
Дипіагшз). 

ідпозсо, пбѵі, пбіиш, ёге, не хотѣть 
тать что-н., оставлять безъ вниманія, 
прощать, извинять, аісі геі: аЦ(і или 
аісі аЬр! (об. съ общимъ асе., ріегадие, 
юшпіа зіЪі): ідпозсепсіі гаііо, прощеніе. 

1. ідпбіиз, а, ит, рагі. отъ ідпозсо. 
2 ідпбіиз, а, ит, неизвѣстный, разз., 

неизвѣстный, незнакомый, тк. асііѵ., 
незнающій (прот. поіиз), I) вооб., аЬзоІ. 
или съ баі. (напр. ошпіЪиз); ііли іп 

тиідиз. - Ріиг. зиЪзі., ідпоіі (=г которые 
его не знали). — II) (поэт.) въ част., 
незнатный, неизвѣстнаго происхожденія 
(прот. депегозиз). 

ііё, із, п. и об. ріиг. Ша, Іит, п. 
брюшная полость, часть тѣла отъ ниж¬ 
няго ребра до паховъ, брюхо, Ша сіи- 
ссге, водить животомъ = едва тащиться 
(о лошади •)*); поэт, пер., внутренности, 
кишки. 
Пех, Нсіз, Г. остролистъ или камен¬ 

ный дубъ. 
Ша, іит, п. см. Не. 
Шсеі = іге Іісеі, немедленно, тот¬ 

часъ (*(*). 
Шсб (ііііеб), айѵ. а) тамъ, на томъ 

иѣстѣ. — Ъ) пер., о времени, тотчасъ, 
немедленно. 

Ііідпиз, а, ит, дубовый, изъ камен¬ 
наго дуба. 
Ша, асіѵ. а) тамъ. — Ь) туда. 
іПаЪбіасіиз, а, ит, непотрясенный = 

твердый, непоколебимый (пер. *(•). 
іІІаЬог, Іарзиз вит, ІаЪі, скользя впа¬ 

дать, попадать, проникать, аЬзоІ. или 
съ сіаі., зі ігасіиз ііІаЬаіиг огЬіз, если 
бы обрушился; пер., аЬзоІ., съ а<і, іп с. 
асе., іп апітоз, проникать въ сердце. 
Шас, а<іѵ. I) тамъ. — И) туда$ пер., 

іііас іасѳгѳ, стоять на той сторонѣ, 
принадлежать къ той партіи. 
ШасгІтаМіз, е, I) равнодушный къ 

слезамъ, безжалостный Ж.— II) неопла¬ 
канный (*(*). 

іііасгігао, аѵі, аіит, аге, проливать 
слезы при или надъ чѣмъ, оплакивать, 
аЬзоІ. (тк. съ аЫ., даисііо, плакать отъ 
радости) или съ сіаі.; пер., еЪиг (изоб¬ 
раженіе изъ слоновой кости) таезішп 
іПасгішаі іешрііз (*{*). 

іііасгітог, аіиз зит, агі, проливать 
слезы при или надъ чѣмъ, оплакивать 
что-н., аЬзоІ., съ ба*. 
Шаезиз, а, ит, неповрежденный, не¬ 

вредимый. 
ШаеШЪШз, е, нерадостный, печаль¬ 

ный (*(•). 
Ш&диёо, аѵі, аіит, аге, запутывать 

(пер.). 
ШаиДаіиз, а, ит, непохвальный, не 

заслуживающій похвалы (-{*). 
іііаиіиз, а, ит, см. іііоіиз. 
Шё, Ша, Шйб, деп. ііііиз, (Іаі. іііі, 

ргоп. (Іетопзіг., тотъ, та, то (прот. Ьіс), 
какъ зиЬзі., такъ и асЦ.; Ьіс еі (а^ие) 
іііе, этотъ и тотъ, одинъ и другой, іііе 
еі Ше, тотъ и другой; Ше аиі Ше, тотъ 
или другой; іііе ірзе или Шет, тотъ са¬ 
мый.—Въ част., а) тотъ = извѣстный, 
знаменитый, славный, достопамятный; 
отс. Ьіс Ше, этотъ столь славный и т. 
п. — Ъ) съ указаніемъ на отдаленный 
изъ двухъ упомянутыхъ предметовъ, 
выше упомянутый, или на слѣдующій, 
тотъ, слѣдующій, особ, въ среднемъ 
родѣ. —с) тамошній, іііа сопзиеішіо.— 
<1)=онъ, зі диісі іііе зе ѵеііі. 
ШёсёЪга, ае, приманка, прельщеніе* 

ШесеЬга рессапсіі: ѵіііогит іПѳсѳЬгае. 
* 1. іііесіиз, а, ит, нечитанный (*{*). 
2. іііесіиз, а, ит, см. іііісіо. 
* ШёрХйё, асіѵ. нетонко, безъ вкуса, 

грубо И). 
іШЪаіиз, а, иш, нетронутый, неуменъ» 

шенный, невредимый. 
іШЪёгаІіз, е, неблагородный; особ, 

тк. = неодолжи тельный, неделикатный, 
іп аЬрп.—пер.: а) низкій, непристой¬ 
ный, неприличный. — Ъ) скупой, скуд¬ 
ный. 

іШЪёгаШащ аііз, а) неблагородство, 
низость, аіф. — Ь) скупость, скряжпи- 
чество. 
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іШс, абѵ. I) о пространствѣ = тамъ, 
тк. = на томъ свѣтѣ ф.— II) пер., о 
неодуш., въ томъ (же) дѣдѣ, при тѣхъ 
обстоятельствахъ. 
ШІсеі;, см. ііісеі;. 
іПІсіо, Іехі, Іесіит, ёге, примани¬ 

вать, въ дурномъ смыслѣ = вовлекать, 
соблазнять, аЦт: аЦт іп или асі 
аЦсІ. 

іііісііиз, а, ши, недозволенный, 
недозволенный. 
Шісб, асіѵ. см. Шсо. 
іШйо, Іізі, Нзит, ёге, I) ударять 

обо что, съ аб, іп аЦб или аісі геі.— 
II) разбивать. 
ШІ50, аѵі, аішп, аге, привязывать, 

I) въ узкомъ смыслѣ: а) соб,, съ іп с. 
асе., съ іп с. аЫ., съ баі., съ розЬ 
(напр. шапиз розѣ іег^ит, связать руки 
назадъ).—Ъ) пер., а) связывать, обя¬ 
зывать, а^ш или зе аЦа ге.—/$) на 
извѣстныхъ условіяхъ заключать, расеш 
сопбісіопіЬиз.—И) въ широкомъ смыслѣ: 
А) прикрѣплять, присоединять, а) соб.: 
сгизіаз іп аигеіз росиііз. — Ъ) пер.: 
зепіепііат ѵегЬіз. — В) съ побочнымъ 
понятіемъ задержки=спутывать, запу¬ 
тывать, аЛ соб.: Ші&аіиз ргаеба, отяг¬ 
ченный добычею. — Ъ) пер.: іііі^агі Ко- 
шапо Ъеііо, впутаться въ в. 

ііііш, абѵ. = ііііпс, оттуда (тк. о 
лидахъ и предм.). 

* І11іті8, е, неилистый, безтинпый, 
іопз, чистый ф. 

ііііпс, асіѵ. I) оттуда. —II) пер., на 
или съ той стороны. 

ііііпо, Іёѵі, Шиш, ёге, I) намазы¬ 
вать, 1) вмазывать, вкладывать, ссгат 
зосііз, заложить уши товарищей вос¬ 
комъ (+): аигшп ѵезііЬиз ііііішп, золо¬ 
томъ тканныя одежды ф.—2) намазы¬ 
вать, накладывать что на что, аЦб 
аісі геі (напр. соііугіа осиііз). — II) об¬ 
мазывать чѣмъ, аЦб аЦа ге (напр. Ші- 
іиз Гисо, нарумяненный, подкрашен¬ 
ный: бопшп ѵепепо, пропитывать ядомъ, 
отравлять). 
ШШёгаіиз, а, пш, неученый, а) о 

лицахъ = необразованный.—Ъ) о не- 
опуш. = ненаучный, нескладный. 
Шб, абѵ. туда; пер., къ тому пред¬ 

мету: еобет іііо регііпеі, клонится къ 
одному и тому же = направлено къ одной 
и той же дѣли. 

ііібіиз, а, шп, I) немытый, нечи¬ 
стый.— II) несмытый ф. 

іІШс, асіѵ. туда (прот. Ьис и т. п.); 
прегн., на тотъ свѣтъ; пер., іИис гебі- 
гѳ, геѵегіі (= къ тому предмету рѣчи): 
іііис Гасеге, держаться той же стороны. 

ііібсезсо (ііійсізсо), іпхі, ёге, I) ста¬ 
новиться свѣтлымъ, разсвѣтать 
(о днѣ),засіять (о солпцѣ).—Ц) ітрѳгз., 
іііисезсіі, свѣтаетъ, иЬі іііихіі. 

ііійбо, 1й8І, ійзиш, ёге, играть чѣмъ, 
забавляться, I) въ хорошемъ смыслѣ, а^б 
сЬагііз, шутя набросать, написать на бу¬ 
магѣ (■)*).— И) въ дурномъ смыслѣ, дѣлать 
себѣ изъ кого или чего игрушку, а) издѣ- 
ваясь=насмѣхаться, издѣваться, аЪ- 
зоі., или съ баі., или съ асе. — Ь) обма¬ 
нывая = обманывать, дурачить, аЬзоІ., 
съ асе.—с) причиняя вредъ, порчу, оскор- 
бленіе=дурно обходиться съ кѣмъ или 
чѣмъ, небрежно портить, губить, съ баі. 

І1ІП8ІГІ8, е, свѣтлый,сіяющій, I) соб., 
зіеііа, Іосиз.—И) пер.: 1) ясный, явный, 
очевидный к(прот. оЪзсигиз, оссиііаз), 
Гасіиіп, гез: гаііопез, ясные доводы.— 
2) выдающійся, а) по рожденію, поло¬ 
женію іс, знатный, высокопоставлен¬ 
ный, важный, ѵіг, іПизігі іатіііаогіиз.— 
Ъ) по славѣ, знаменитый, славный, 
извѣстный, гез рориіі Котапі.—с)вооб. 
бросающійся въ глаза=значительный, 
замѣчательный, важный, гез (обстоя¬ 
тельство), саиза (тяжба). 

іііизіго, аѵі, аіит, аге, освѣщать, 
1) соб. ЬаЬііаЬіІез огаз (о солпцѣ •(•).— 
И) пер.: а) проливать свѣтъ, а): при¬ 
водить въ извѣстность, обнаруживать 
(прот. оссиііаге); разз., обнаруживаться* 
становиться извѣстиымъ.—/0)объяснять, 
.Іиз оЬзсигит. — Ь) придавать блескъ* 
прославлять, украшать(прот. оЬзсигагё) * 
аЦт или аЦб: аЦт или аЦб аіда ге 
(аЦб Миза, воспѣвать •)•). 

іІІйіиз, а, ши, немытый, грязный* 
зибог, несмытый ф. 

І11&ѵіёз,ёі, Г.разлитіе водъ.—теіоп.* 
наносная грязь, нечистота. 

іта^іпагіиз, а, ит, воображаемый, 
мнимый. 

іша^іпог, аіиз зиш, агі, воображать, 
представлять себѣ, видѣть во снѣ. 

Іта^о, 51ПІ3, Г. образъ, какъ копія 
чего-н., изображеніе, портретъ, I) оЬ^.^ 
А) соб.: 1) какъ произведеніе скульп¬ 
тора или живописца: аѵі: ітадо йсіа* 
бюстъ: іта^о ріеіа, поясный портретъ, 
картина: ітадіпез тарпил (восковыя^ 
портреты (маски) предковъ (отс. тк. 
сегае), которые имѣли право ставить 
въ своемъ атріи только тѣ, чьи предки 
занимали курульную должность. — 
2) какъ естественное изображеніе, об¬ 
разъ, подобіе (въ физич. и умств. 
отнош.), аіф: Іипае, отраженіе ф.— 
3) призракъ, а) призракъ, тѣнь умер¬ 
шихъ, ітадіпез тогіиогит. — Ъ) =- 



ітЪбсіШіаз — 293 — ішшапііаз 

оновидѣніе, іша^о зотпі или посііз. — 
й) какъ 1. і. стоич. философіи=образъ 
видѣннаго и слышаннаго, представляю¬ 
щійся уму человѣка. — 4) (съ и безъ ѵо- 
сіз) эхо.—5) образное выраженіе, пара¬ 
бола. — В) пер., образъ: 1) вооб.: ех- 
ргезза іта^о позігае ѵііае диоіісііапае, 
живая картина. — 2) въ част., въ про¬ 
тив. дѣйствительности, а) съ побоч¬ 
нымъ понятіемъ обмана ==• призракъ, 
мечта, іта^іпе расіз (іесірі. — Ь) съ по¬ 
бочнымъ понятіемъ недѣйствительности, 
тѣнь, шпЪга еі іта^о ѳдиіііз Котапі, 
тѣнь и пустое названіе р. всадника. — 
И) зиЪр: 1) образъ, видъ, ѵѳпіепііз Тиг- 
пі (|): ріигіта тогііз іта^о (|). — 2) 
представленіе о чемъ, мысль, зі іе пиііа 
тоѵеі іапіае ріѳіаііз іта^о (і*): роепае 
іп іта^іпе іоіа езі, она всецѣло отда¬ 
лась мысли с наказаніи (*)*). 

ішЬёсіШіаз, аііз, і. слабость, I) соб., 
физическая слабость, а) людей к, а1с]'з: 
ѵігіит: ѵаіеішіішз, болѣзненность. — 
Ь) непрочность, таіегіае.—II) пер.: а) 
безсиліе, безпомощность, ^епегіз Ішша- 
пі. — Ь) умственная слабость, недоста¬ 
токъ энергіи, апіті. 

ітЪёсіШиз, асіѵ. сотр. слишкомъ сла¬ 
бо, съ меньшей энергіей, менѣе рѣши¬ 
тельно. 

ітЪёсіІІиз, а, ит, слабый, слабосиль¬ 
ный, I) соб. (прот. ѵаіійиз, ѵаіепз, го- 
Ьизіиз, іогііз), 1) вооб.: Ьото, аеіаз.—2) въ 
част., болѣзненный (прот. ѵаіепз), ітЪе- 
сіИіог ѵаіеіисііпе, слишкомъ болѣзнен¬ 
ный. — И) пер.: 1) вооб., слабый, без¬ 
сильный, незначительный, гѳ&шпп. — 
2) въ част., умственно слабый, безъ 
энергіи, ассизаіог. 

ітЪеІІіз, е, I) невоинственный, особ, 
неспособный къ войнѣ, трусливый, без¬ 
сильный, іигЪа: тк. іеіит: Тагѳпішп, 
изнѣженный (*(•). — II) мирный (прот. 
ЪеШсозиз), апшіз. 

ітЪёг, Ъгіз, аЫ. Ъгі и Ъге, т. ли¬ 
вень, проливной дождь (ітЪег іогіиз, 
градъ *)*); отс. (поэт.) пер., а) дождевая 
туча. -- Ы всякая влага, вода морская, 
рѣчная г с, тк. потовъ слезъ.—с) о мно¬ 
жествѣ чѳго-п , похожаго на дождь, ту- 
ча? іеггеиз, туча стрѣлъ •(*;. 

ітЪегЬіз, е, и ітЪегЪиѳ, а, ит, без¬ 
бородый, о молодыхъ людяхъ (прот. ѣаг- 
ѣаіиз). 

ішЬІЪо, ЫЪі, ёге, всасывать, вбирать 
въ себя, пер., а) усвоивать, восприни¬ 
мать, оріпіопет апіто, проникнутьбя 
убѣжденіемъ: іапішп сѳгіатеп апітіз 
ітЬіЬегапі, такъ они прониклись ду¬ 

хомъ сопротивленія. — Ь) вознамѣри¬ 
ваться, предпринимать, а1<і<1, съ іпі. 

ішЪгех, ѣгіеів, с. желобчатая чере¬ 
пица, черепица съ желобкомъ. 

ітѣгШг, іёга, Іёгит, приносящій 
дождь, дождливый. 

ітЪйо, Ъйі, ѣйіит, ёге, напитывать, 
смачивать, I) соб., аідеі аіда те; поэт., 
за^іііаз, обагрить своею кровью, т.-е. 
быть ранену стрѣлами (•(•). — II) пер., 
a) напитывать, исполнять, апітоз аЦа 
ге: аЦт асітігаііопѳ, приводить въ 
удивленіе. — Ъ) заражать, запятнывать, 
аідеі ге. — с) іфіучать къ чему, 
внушать что, развивать вкусъ къ чему, 
посвящать во что, ознакомлять съ чѣмъ, 
аідт или зѳ аіда ге или асі аЦА (іт- 
Ьиіиз сѳгіатіпіѣиз ріейе^із, привыкшій 
къ іс). — (I) (поэт.) испытывать, пробо¬ 
вать, ітЬиѳ ориз іиит. 

ІтІіаЫІіз, е, подражаемый. 
ІтИатёп, тіпіз, п. подражаніе, копія 

(тк. ріиг.). 
Ітііатепіит, і, п. подражаніе (об. 

ріиг.). 
Ітііаііо, бпіз, Г. подражаніе, въ дур¬ 

номъ смыслѣ = обезьянство. 
Ішііаібг, бгіз, т. подражатель, въ 

дурномъ смыслѣ = слѣпой подражатель, 
обезьяна. 

Ішііаігіх, ігіеіз, Г. подражательница. 
Ітііог, аінз вит, агі, I) подражать, 

1) соб.: а) о лицахъ: ацт: аідт іп аЦа 
ге, аідеі (тк. аЦсІ аіф, кому въ чемъ).— 
b) о неодуш. = походить, быть похо¬ 
жимъ, сопша Іипаш ітііаіа, похожіе 
на 2с (і*).—2) поэт., пер., что-я. замѣнять 
чѣмъ-н. похожимъ, іеггит зисІіЬиз, упо¬ 
треблять вмѣсто меча колья: росиіа 
ѵііеа асісііз зогЬіз, вмѣсто вина пить ки¬ 
слую рябиновку. — П) что-н. еще. не¬ 
существующее изображать, представлять, 
саріііоз аеге (і*); поэт., зоІит риігѳ 
агашіо, взрыхлять. 

іштайевсо, таЛйі, ёге, становиться 
мокрымъ, влажнымъ. 

Іштанё, асіѵ. страшно, ужасно (•(•). 
ітшапів, е, преогромный, I) по виду, 

величинѣ, количеству, чрезвычайно боль¬ 
шой, исполинскій, чрезмѣрный, необык¬ 
новенный; отс. въ пеиіг. аЬзоІ., ітшапѳ 
диапіит, чрезвычайно. — И) пер., по 
качеству, существу, чудовищный, страш¬ 
ный, ужасный, свирѣпый, лютый, дикій. 

іттапііаз, аііз, і. огромность, I) по 
физич. качествамъ, чрезмѣрность, не¬ 
обыкновенность. — И) по нравств. ка¬ 
чествамъ, чудовищность, свирѣпость, 
лютость, дикость, безчеловѣчіе (прог* 
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Ътпапііаз), аіф шеи аіф геі (напр. 
тогит, ѵіііогит); тк. іп аЦа ге. 

іттапзиёіиз, а, ит, необузданный, 
дикій. 

іттаійгНаз, аііз, Г. торопливость, 
неумѣстная поспѣшность. 

іттаійгиз, а, ит, незрѣлый, несть- 
лый; пер., а) о лицахъ, не достигшій 
зрѣлаго возраста.—Ъ) преждевременный. 

іттёйІсаМІіз, с, неизлѣчимый (ф). 
іттётбг, тбгіз, не помнящій, а) про¬ 

шедшаго не помнящій, забывающій, за¬ 
бывчивый, тк. = неблагодарный, аЬзоІ. 
(напр. іт. т^епіит, забывчивость), съ 
деп. — Ь) настоящаго и будущаго не 
помнящій, не думающій, не обращающій 
вниманія на что-н., небрежный, тк. =* 
вабывшій свой долгъ, аЪзоІ. или съ §еп. 

ітшёшбгаіпз, а, шп, неупомянутый; 
п. рі. зиЬзі. = неразсказанное, новое. 

ішшепзпз, а, пш, неизмѣримый == 
чрезмѣрно большой, огромный; зиЪзі., 
ітшепзит, і, п. неизмѣримость, огром¬ 
ность, безконечность, Іосі, неизмѣримое 
пространство: аІШшііпіз, ужасная глу¬ 
бина. — айѵ. іттепзит, безмѣрно, не¬ 
обыкновенно, чрезвычайно, сильно. 

іттёгепз, епііз, незаслуживающій, 
невинный. 

іттег&о, тегзі, тегзит, ёге, погру¬ 
жать, опускать во что-н., I) соб., съ іп 
с. асе., или съ йаі., или (поэт.) съ од¬ 
нимъ аЫ. (напр. ипйа). — II) пер., всо¬ 
вывать, зе іп сопзиеіийіпет аіф, вте¬ 
реться къ кому, 

ішшёгіід, см. ішшегііиз. 
іштёгііиз, а, ит, I) асііѵ. = неза- 

служившій, тогі, достойный безсмертія 
(*)*); отс.= невинный, безвинный, неви¬ 
новный. — П) разз. = незаслуженный 
(прот. тегііиз); айѵ., іттегйо, зир. іт- 
тегіііззіто. 

* іттегзаЪШз, е, непогрузимый, ай- 
ѵегзіз гегит іт. ипйіз, непоколебимый 
въ житейскихъ треволненіяхъ (і*). 

* ішшёіаіпз, а, ит, неизмѣренный, 
ітті^го, аѵі, аіит, аге, вселяться, 

вступать, съ щ с. асе.; пер., іп зиит 
Іосига, занимать свое мѣсто (о словахъ). 

ішшіпёо, ёге, выдаваться, возвышать¬ 
ся, склоняться надъ чѣмъ-н. (какъ-бы 
угрожая паденіемъ), I) соб., о деревьяхъ, 
съ айѵ. (напр. йезирег) или съ <1аѣ. (напр. 
ргаеіогіо, нависнуть надъ палаткою).— 
о мѣстности, выдаваться, господствовать 
надъ чѣмъ, прилежать къ чему, тѣсно 
примыкать къ чему, аЬзоІ. (напр. а іег§о), 
съ <Ы. (напр. игЬі). — Іипа ішшіпепіе, 
при лунномъ свѣтѣ (•(•). — И) пер.: 1) 

висѣть надъ чьей головой или надъ, 
чѣмъ, и въ этомъ смыслѣ угрожать, а) 
о бѣдствіи, угрожать, предстоять. — Ъ) 
о лицахъ и неодуш., угрожать, сильно 
напирать, преслѣдовать по пятамъ,аЬзоІ. 
иди съ- йаі. (напр. рогііз или тигіз).—* 
2) съ побочнымъ понятіемъ стремленія 
къ чему, а) угрожать захватомъ, ста¬ 
раться овладѣть чѣмъ, съ сіаѣ. (напр. 
іоѣі Азіае); съ іп с. асе. (напр. іп Гог- 
іипаз позігаз). — Ь) вооб. добиваться, 
домогаться, стремиться, съ асі с. асе. 
(напр. ай саесіет); или съ іп с. асе. (.напр. 
іп оссазіопет, поджидать случая); или 
съ йаі. (напр. ехіііо сощиф, добиваться 
гибели жены і*). 

іттіпйо, пйі, пйіит, ёге, умень¬ 
шать, I) соб. уменьшать, убавлять, со* 
вращать по числу, количеству :с, продол¬ 
жительности гс, физич. силѣ, съ асе.—И) 
пер., умалять, а)ослаблять, обезсили¬ 
вать, тепіет.—Ъ) вредить, губить, Іаи- 
йет: расеш ВоссЫ, воспрепятствовать 
заключенію мира. — с) нарушать, ^5. 

іттКпіШо, бпіз, I. уменьшеніе, ума¬ 
леніе, йфііаііз. 

іттізсёо, тізейі, тіхіит или тіз- 
іит, ёге, вмѣшивать, примѣшивать 
къ чему, подмѣшивать, съ йаі. (зшптіз 
іта і*): тапиз тапіЬиз, вступать въ борь¬ 
бу (і*); и (пер.) аЦй сит аЦа ге, связы¬ 
вать, соединять: аЦт зіЬі аЦа ге, тѣсно 
связать съ собою. — разз., іттізсегі съ 
йаі. тк.=вмѣшиваться, впутьюаться, 
вступать во что, соШ^иііз. 

* іштІзёгаЫІіз, е, не возбуждающій 
сожалѣнія, безъ жалости (■(*). 

ітшіззіо, опіз, Г. отпусканіе отрост¬ 
ковъ (прот. атриіаііо). 

іттіііз, е, немягкій, 1) соб., физич., 
пѵа, незрѣлый, кислый (*[*). — И) пер.^ 
нравств. немягкій = суровый, жестокій 
(прот. тіііз, ріасійиз), о лицахъ и не¬ 
одуш. (напр. поэт, ага, на которомъ 
приносили человѣческія жертвы); ріиг. 
зиЬзІ., иі ріасійіз соёапі іттіііа (і*). 

іштіііо, тізі, тіззит,, ёге, I) впу¬ 
скать =отправлять,посылать, пускать 
А)соб.:1)вооб.: аЦт(сапез, напускать (■(*): 
зе, броситься), и а^й съ іп или ай с. 
асе., поэт. тк. сь йаі.—2) въ част.:а) 
какъ воеп. I.1., посылать, отправлять, 
отряжать, е^ш^а^ит: ефіит ай 1е- 
§іопез, поскакать во всю прыть къ гс: 
зе іп тейіоз Ьозіез, броситься въ сере¬ 
дину н. — Ь) бросать, Іеіа іогтепііз: 
Іеішп или рііит іп аЦт.—с) впускать,, 
запускать,вбивать, ІгаЬез іпзирег: іфа 
тасЬіпаііоБіЬиз іп йшпеп. — й) прово- 
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дать, й^иат сап&Шшз. — е) сажать, 
прививать, іегасез ріапіаз (*)*). — і) во¬ 
ткать, Іепішп Шіз аигит (+). — д) какъ 
обществ, и і., вводить во владѣніе, аЦш 
іп аіф Ъопа. — В) пер., а) подсылать, 
наущать, а^т іп гет риЫісат. — ѣ) 
иричшіять, производить, сигаз (Іигаз 
аісі (і*): Теисгіз Гидат, распространять 
среди т. (|). — II) отпускать, давать 
волю, ігепа, опускать (Ю^ида (=е^ио8 
Іидаіез +): гибепіез ѵеііз, распустить 
паруса (|): ЬаЬепаз сГаззі, карт. = 
плыть на всѣхъ парусахъ (*)*): раішез 
Іахіз ішшіззиз ЬаЬепіз, имѣющій воз¬ 
можность свободно рости (-(*); отс. іт- 
тіззиз, а, ит, отпущенный, длинный, 
ЬагЬа или саріііі (|). 

ітшо (Іто), аДѵ. въ отвѣтахъ озна¬ 
чаетъ поправку, отс. то=даже, скорѣе, 
то = нѣтъ, напротивъ. 

іттоЫНз, е, неподвижный, недвижи¬ 
мый; отс. (пер.) твердый, спокойный, 
аЬзоі., Аизопіа, не принимавшая ранѣе 
участія въ войнѣ_ (•(•). 

іттбйёгаіё, а(1ѵ. безъ мѣры, безъ пра¬ 
вилъ; пер., неумѣренно, необузданно. 
шнпбйёпШо, бпіз, Г. неумѣренность, 

еІГеггі іттосіегаііопѳ ѵегЬогит, увле¬ 
каясь преступить мѣру въ своихъ рѣчахъ. 

іттМёгаіиз, а, ипк РАсЦ. безмѣр¬ 
ный, безъ мѣры, I) соб., неизмѣримый, 
безпредѣльный, безконечный.— II) пер., 
не знающій мѣры = чрезмѣрный, не¬ 
обузданный; п. рі. зиЬзі., іттоіегаіа 
зетрег сиреге. 

іттбйезіб, аДѵ. безъ шьры = нескром¬ 
но, непристойно. 

іттбйезііа, ае, Г. неумѣренность, не¬ 
скромность, непристойность; въ част., 
неповиновеніе солдатъ, отсутствіе дис¬ 
циплины, распущенность. 

іттбйезіпз, а, ит, неумѣренный, не¬ 
скромный, непристойный. 

ішшб(ІІсё, а(1ѵ. неумѣренно, чрез¬ 
мѣрно. 

ітшбйісиз, а, ит, неумѣренный = 
чрезмѣрный, чрезмѣрно большой, много¬ 
численный, длинный нпер., неумѣренный, 
не знающій мѣры, тк. съ аЫ. (напр. 
ІіпдиЗ, невоздержный на языкъ, злоязыч¬ 
ный), съ іп с. аЫ. 

* іттбіійДаіиз, а, ит, неблагозвучный, 
нестройный (*{*). 

* іттоІНиз, а, ит, построенный, со¬ 
оруженный, съ ш с. асе. 

іттбіо, аѵі, аіит, аге, посыпать 
жертвенное животное мукою съ солью 
(тоіа заіза); отс. прегн., приносить въ 

жертву, приносить жертву, 1) соб.,аЬзоі., 
съ <Іаі. (напр. <Шз), съ асе. (напр. іюз- 
ііаз, Ьотіпез), съ ёаі. и асе. (напр. Іоѵі 
Ьозііаз); или съ аЫ. жертвы ^иіѣиз 
ЬозШз іттоіап(1ит сищие ёео); на во¬ 
просъ за кого или о чемъ? съ рго или 
<іѳ с. аЫ.—II) поэт, пер., жертвовать= 
убивать, аЦт. 

іттбгіог, тогійиз вит, тбгі, уми¬ 
рать при, на, надъ чѣмъ (кѣмъ), съ йаі. 
Іо с. или Япаі. 

* іттогваз, а, пт, протравленный (і). 
іттогіаііз, е, I) безсмертный, зиЪз*. 

(т.) безсмертный (прот. тогіаііз). — II) 
пер., вѣчный, безконечный, неизглади¬ 
мый, орега, тетогіа. 

іттогШІіаз, аііз, Г. безсмертіе (прот. 
шогіаШаз), I) соб., апітогит.—II) пер.: 
вѣчность, неувядаемая слава, аЬзоі. или 
съ деп. (напр. геі риЫісае). 

ітшбіиз, а, пт, неиодвпжпый, не¬ 
движимый, тихій (безвѣтренный); пер., 
а) неизмѣнный = ненарушимый, безмя¬ 
тежный, рах.—Ъ) неизмѣнный, твердый, 
тепз (*(*), Гаіа: тіЬі апіто ііхшп іт- 
тоіипцие зейеі (я непоколебимъ и твердъ 
въ своемъ рѣшеніи, я непоколебимо и 
твердо рѣшился), пѳ еіс. 

іттйдіо, 1і, Іге, заревѣть при чемъ-н., 
загудѣть (*)*), своимъ ревомъ вторить. 

іттиідёо, ёге, допть во что, іепегіз 
иѣега ІаЬгіз (въ нѣжныя губки -}-). 

іттшніиз, а, ши, нечистый, грязный 
(соб. и пер.). 

іттйпіз, е, I) свободный отъ повин¬ 
ностей, 1) въ пользу государства; особ, 
а) свободный отъ податей, отъ пошлины, 
аЬзоі. или съ деп., рогіогіогиш.—Ь) сво¬ 
бодный отъ военной службы, съ аЫ. 
(тіііііа), съ деп., тііііагіит орегит.— 
2) для частныхъ цѣлей: а) свободный 
отъ обязанностей, непринужденный, іеі- 
Іиз, сама но себѣ (безъ обработки •(•); 
съ деп., Ьоз сигѵі іттйпіз агаігі, не 
впрягаемый въ кривой плугъ (•(•). — Ь) 
свободный отъ приношеній (для пирше¬ 
ства), ничего не приносящій, ничего не 
дающій, іѳ іттипет ііпдего росиііз, тебя 
потчнвать виномъ даромъ; отс. безъ но- 
дарковъ (і*). — II) пер.: а) неуслужли¬ 
вый.— ѣ) свободный отъ чего-н., изъя¬ 
тый, іттйпіз аедиогіз Агсіоз, никогда 
не заходящая (•(•); отс. нетронутый, чи¬ 
стый, аЬзоі., съ деп., съ аЫ 

іпшшпШІз, аііз, й I) освобожденіе отъ 
общественныхъ повинностей, льгота (тк. 
въ ріпг.), аЬзоі. или съ деп., отпіит 
гегит.—Л) пер., освобожденіе отъ че- 
го-н., тадпі типегіз. 
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іттинііиз, а, ит, I) неукрѣплен¬ 
ный. — II) немощеный. 

іттигтйго, аге, шумѣть, жужжать, 
ворчать гдѣ или при чемъ-н., аЬзоІ. или 
съ йаі. (!). 

іттОіаЪШз, е, иеизмѣнный. 
іттйіаііо, опіз, і. измѣненіе, пере¬ 

мѣна, особ, въ рѣчи; отс. замѣна одного 
понятія другимъ, метонимія (тк. въ р1ш\). 

1. ітпшШиз, а, ит, неизмѣнный. 
2. ітпшШиз, а, ит, рагі. отъ ітпщіо. 
* іттйШйІиз, а, ит, неизувѣченный, 
іттйіо, аѵі, аіит, аге, измѣнять, 

перемѣнять, въ дурномъ смыслѣ=ухуд¬ 
шать, аЦт (по расположенію): а^й йе 
іпзіііиііз таргит. 

іто, а(1ѵ. см. ітто. 
ітрасаіиз, а, ит, немирный, неспо¬ 

койный. 
ітраг, рагіз, неравный, неодинаковый 

по длинѣ, числу, продолжительности, пи¬ 
шете, нечетное: Ішіеге раг ітраг, 
играть въ четъ и нечетъ(!) ;пер., а)вооб., 
псравкый, Ъепеѵоіепііа. — Ь) въ част.: 
а) неравный, стоящій ниже, уступающій 
въ чемъ, ітраг сопзіііо еі ѵігіЪиз. — 
Р) не соотвѣтствующій, аа) по силѣ, 
то = не въ силахъ сопротивляться, усто¬ 
ять, переносить, аісі: йоіогі; то = не 
подъ силу, ІаЪог, сегіатеп. — рр) по 
происхожденію = неровня, аЬзоІ. или съ 
аЫ. (напр. таіегпо депеге, со стороны 
матери). 

ітраг&іиз, а, ит, неприготовленный, 
незапасшійся, неснабженный, аЬзоІ. или 
съ аЬ с. аЫ. (чѣмъ). 

* ітрагііёг, айѵ. неравно, ѵегзиз і. 
)ипсіі = элегическіе стихи (!). 

ітрагііо см. ітрегііо. 
* ітразіиз, а, ит, некормленный, го¬ 

лодный (і*). 
ітраііепз, епііз, неохотно перенося¬ 

щій, невыдерживающій, не могущій или 
не имѣющій склонности переносить, вы¬ 
держивать что-н., ѵігі, пренебрегшая бра¬ 
комъ (|); отс. не умѣющій справиться, 
совладать съ чѣмъ, съ §еп. (напр. ігае, 
увлекающійся гнѣвомъ); тк. аЬзоІ. = 
не владѣющій собою, нетерпѣливый, апі- 
тиз (!). [шимо. 

ітраѵійё, айѵ. безбоязнепно, неустра-, 
ітраѵійиз, ит, безбоязненный, не¬ 

устрашимый, безстрашный. 
ітрёйітепіит, і, п. а) препятствіе, 

пер., сззе ітрейітепіо или ітрейітепіі 
Іосо, служить помѣхой, препятствовать, 
мѣшать. — Ь) (въ ріиг.) обозъ войска, 
багажъ* 

ітрёйіо, Іѵі и Іі, Ііит, Ггс, I) спуты¬ 
вать, опутывать, запутывать. А) соб.: 
сгига уізсегіЬиз (!); поэт., аііегпоз огЫ- 
Ьиз огЬез,поперемѣнно переплетать круги 
(!): огЬіЬиз огЬез, сковывать круги 
(круглыя бляхи) другъ съ другомъ (•(*).— 
въ част., мѣстность дѣлать непроходи¬ 
мой, застраивать, заИднп типіііопіЪиз.— 
В) пер.: 1) спутывать, запутывать, впу¬ 
тывать, тепіет йоіоге. — 2) мѣшать, 
препятствовать, удерживать, аЦт или 
аідй: аЦт аЬ аща ге или одно а^а ге.— 
съ пе, ^ит или дио тіпиз с. сощ.; съ 
іпГ.; съ а<1 с. асе.; піЬіІ ітрейіо, я со¬ 
гласенъ, пожалуй.—II) обвивать, окру¬ 
жать, аЦт или аЦй аЦй ге. 

ітрёйШо, бпіз, і. воспрепятствова¬ 
ніе. 

ітрёйііиз, а, ит, Р А<у. задерживаемый 
чѣмъ-н., несвободный, I) соб.: а) задер¬ 
живаемый тяжестью походной поклажи, 
занятый переходомъ черезъ рѣку, него¬ 
товый къ бою (прот. ехрейііиз). — Ь) о 
мѣстности, неудобопроходимый. недо¬ 
ступный, аЬзоІ. или съ ай с. асе. — 
II) пер., а) вооб., затрудненный, а) о 
лицахъ, занятый чѣмъ, несвободный, от- 
піит апітіз ітрейіііз, какъ какъ всѣ 
были заняты.—р) о неодуш., затрудни¬ 
тельный, сопряженный съ затрудненіями, 
трудный.—Ь) тяжелый, огаѣіо.—с) на¬ 
ходящійся въ затруднительномъ или 
опасномъ положеніи, запутанный, опас¬ 
ный, геі риЫісае іетрога (положеніе). 

ітреііо, рйіі, риізит, ёге, I) ударять 
что или обо что, сѣогйаз, играть на стру¬ 
нахъ (|): аедиога гетіз, грести по морю 
(!): таіегааз ітрпііі аигез Іисіиз Агіз- 
іаеі, поразилъ слухъ (!).—II) толкать, 
1) приводить въ движеніе, гнать, пого¬ 
нять, а) соб.: паѵет гетіз (!): за^іМат 
пегѵо, спустить стрѣлу (!): топіет іп 
Іаіиз (!): аЦт іп Ги§ат, обратить въ 
бѣгство. — Ь) пер.: а) вооб., ввергать, 
вовлекать, аідт іп Ьипс сазит, а^т 
диоѵіз зегтопе, потревожить (!). - 
Р) въ част., возбуждать, побуждать, 
аЦт: а^т ай или іп аЦй: аЦт, иі 
еіс.; съ іпГ.— рагі. ітриізиз, побужден¬ 
ный чѣмъ, благодаря, вслѣдствіе чего 
(напр. оссазіопе, іга)> — 2) прегн., на¬ 
носить послѣдній ударъ, приводить въ 
безпорядокъ, опрокидывать, асіет. — 
пер., аЦт ргаесірііапіеці (=несчаетнаго 
сдѣлать еще несчастнѣе): апітит 1а- 
Ьапіет (!). 

ітрепйёо, ёге, висѣт^ надъ чѣмъ-н., 
I) соб., аЬзоІ. или съ йаѣ. — И) пер., 
носиться надъ чьею головою, угрожать. 
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предстоять, аЪзоІ., съ сіаі. или съ іп 
с. асе. 

ішрепсііб, аДѵ. значительно, гораздо, 
ітрешііо та^із. 

ітрепсііит, 1і, п. издержка, расходъ, 
трата, 1) вооб., а) соб.: зіпѳ ітрешііо: 
ітрепсііо ргіѵаіо, на счетъ частнаго лица: 
ітрешііо риЫісо, на казенный счетъ.— 
Ь) пер., потеря, рагѵо ітрешііо. — П) 
въ част., проценты (соб. и пер.), іепиз 
{капиталъ) еі ітрешіішп. 

ітрешіо, репйі, репзпт, ёге, издер¬ 
живать, употреблять, зитрішп: реси- 
піат іп аідб или рго а^а ге. — пер., 
орегат: сигат (прилагать): іоі тііііит 
5ап§иіпет, жертвовать. [съ баі. 

ітрёпёІгаЫІіз, е, непроницаемый, тк. 
ішреиза, ае, і. расходъ, издержка, 

аЬзоІ. или съ §еп. оЬ]. (напр. сепагшп, 
на обѣды); пер., пожертвованіе = упо¬ 
требленіе, приложеніе. 

ішрензё, айу. а) съ большими издерж¬ 
ками, дорого. — Ъ) пер., настоятельно, 
усиленно, горячо, реіеге или годаге, или 
ітрепзіиз го^аге, иі еіе: тііііез геіі- 
пеге, въ строгости: ітрепзіиз то<1о = 
черезъ мѣру. 

ітрепзиз, а, шп, РАй}. щедро расхо¬ 
дуемый, а) соо., о цѣнѣ, дорогой, высо¬ 
кій, ітрепзо ргеііо (*(*) и одно ітрепзо.— 
Ь) пер., по степени значительный, 
сильный, настоятельный, горячій. 

ітрёгаібг, бгіз, т. повелитель, всякій 
начальникъ (тк. прозвище Юпитера); въ 
часъ, а) командующій войсками, главно¬ 
командующій; тк. почетный титулъ, ко¬ 
торый давало войско и сенатъ полководцу 
послѣ значительной побѣды, об. позади 
имени. — Ъ) со времени Цезаря, какъ 
титулъ правителей, властелинъ, об. пе¬ 
редъ именемъ; впослѣдствіи императоръ, 

ітрёгаібгіпз, а, пт, начальническій, 
a) полководцу принадлежащій^ полко¬ 
водца; отс. іогта, внушительный видъ.— 
b) императорскій* 

* ішрёгаігіх, ігіеіз, ?. повелительница, 
ішрёгаіиш, і, п. см. ітрего I. 
* ітрегееріиз, а, пт, незамѣченный (*)*). 
* ітрегсиззпз, а, пт, не ударенный 

обо что = безшумный, тихій, ітрегсиз- 
$оз тоѵегѳ рейѳз, ходить тихо (безъ 
шума у). 

* ітрегйИиз, а, пт, непогубленпый, 
Хтгарз, пощаженный греками (*(*). 

ітрегГесіиз, а, пт, несовершенный, 
недоконченный, неполный (пеиіг. зіп&. 
тк. зиѣзі.). 

ітрегіозвиз, а, ит, непроколотый, аЪ 
отпі ісіи (*}•). 

ітрёгібзиз, а, ит, а) имѣющій власть 
повелѣвать, могущественный, сильный, 
тк. зіЪі, владѣющій собою (і*). — Ъ) по¬ 
велительный, властолюбивый, деспотиче¬ 
скій, іатіііа. 

ітрёгііё, а<іѵ. безъ опытности, неис¬ 
кусно, невѣжествепно. 

ітрёгШа, аё, Г. неопытность, незна¬ 
ніе., невѣжество. 

ішрёгііо, аѵі, аішп, йге, а) повелѣ¬ 
вать, приказывать. — Ъ) господствовать 
надъ чѣмъ, начальствовать, командо¬ 
вать, съ (іаѣ. 

ітрёгііпв, а, пт, неопытный, несвѣ¬ 
дущій, невѣжественный, аЪзоі. или съ 
&еп. (напр. топіт, не энающій свѣта: 
гегит, незнакомый съ порядкомъ вещей, 
съ ходомъ событій: отпіит гегит, безъ 
всякаго житейскаго опыта); часто зиѣзі., 
особ, въ ріиг. (прот. ргиІепіез). 

ітрёгХит, Хі, п. I) повелѣніе, прика¬ 
заніе, распоряженіе, «Гогіз (*)*).— П) право 
давать приказанія, власть, 1) вооб.: 
(іотезіісит (въ домѣ): зитта ітрегіі 
сизіоіііае, высшая власть надъ тюрьмами: 
рго ітрегіо, въ силу власти. — 2) въ 
част.: а) (верховная) власть въ госу¬ 
дарствѣ, правительственная власть, пра¬ 
вительство, правленіе, ітрёгіо е^, въ 
его правленіе: іп ітрегіо еззе, занимать 
почетную должность, управлять, господ¬ 
ствовать (напротивъ сшп ітрегіо еззе, 
имѣть неограниченную власть).—Ъ) во¬ 
енная власть, начальство на войнѣ, 
командованіе, команда, зшшшш ітре- 
гіит или зитта ітрегіі, главное на¬ 
чальство : тагііітит, главное начальство 
на морѣ (надъ флотомъ): ітрѳгіа та- 
^ізігаіиздие, высшія военныя и граждан¬ 
скія должности: <1ио ітрегіа, двѣ (от¬ 
дѣльныхъ) высшихъ военныхъ должно¬ 
сти. — иронич., ітрегіит зшНсіогит 
Іепеге ѵеііе, желать произвольно распоря¬ 
жаться (самоуправствовать) въ судахъ.— 
3) теіюп.: а) правитель, въ ріиг. іт¬ 
регіа, се) правительственныя лица, выс¬ 
шія должностныя лица.—/9) главнокоман¬ 
дующіе, полководцы, и вооб. военачаль¬ 
ники, командиры (офицеры). — Ъ) то, 
чѣмъ управляютъ, а^т іоіі Ъеііо ітрегіо- 
диѳ ргаейсеге, поручить кому распоря¬ 
женіе всѣми военными дѣйствіями и ко¬ 
мандованіе войскомъ; отс. (съ и безъ Ко- 
тапшп, позігит), римское государство. 

* ітредйгаіпз, а, пт, чѣмъ не кля¬ 
нутся или не рѣшаются клясться, адиае,' 
о Стиксѣ (і). 

* ітрегтіззпз, а, пт, непозволен- 
ный (1*). 
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ітрёго, аѵі, аіпт, агс, повелѣвать, 
приказывать, I) вооб., аЬзоІ., съ асе. 
или (въ асі. и разз.) со слѣд. іп?.; съ 
асе. с. іпГ., съ дополи, предл., съ иі; 
съ пе с. соіу. (приказывать, чтобы не, 
запрещать). — рагі. регі., ітрегаішп, і, 
п. повелѣяіе, приказаніе: ітр. Гасеге 
(исполнять). — ай ітрег. поп ѵепіге. — 
II) въ част.: 1) господствовать, началь¬ 
ствовать, властвовать (прот. аіеі рагбге, 
оЬоейіге, зегѵіге), а) соб., аЬзоІ. или съ 
йаі. — Ь) пер.: «) вооб.: зіЬі: апіто 
(зио), преодолѣть себя. — ^) о земле¬ 
дѣльцѣ, обработывать, агѵія (ѣ).—2) от¬ 
давать приказаніе, распорядиться на¬ 
счетъ чего, а) вооб.: сепат: поп йоті 
ітрегагат, я не распорядился дома (на¬ 
счетъ ѣды).—Ъ) какъ госуд. и воен. і. і., 
приказать кому доставить, выставить= 
потребовать, тііііез: паѵез или оѣзійез 
сіѵііаііЬиз. 

* ітрегіеггііиз, а, пт, НеуСТраПШ- 
ИЫЙ. 

ітрегііо, іуі и Іі, ііпт, іге, удѣлять 
кому что, посвящать что чему, употре¬ 
блять что на что, тк. надѣлять кого 
чѣмъ, аісі (Зе аіда ге, аісі аЦсІ или аЦт 
аіяа ге. — разз., йосігіпае, фЪиз аеіаз 
риегіііз ітрегіігі йеЪеі, ознакомиться. 

* ішрегіигЪаіпз, а, пт, необезпокоен- 
ный, спокойный. 

ітрегтіпз, а, пт, непроходимый, 
ітрёз, рёііз, т. натискъ, напоръ, 

стремительность (*)•). 
ішрёігаЬШз, е, легко достижимый, 

возможный. 
ішрёігіо, іуі, ііпт, іге, стараться по¬ 

лучить доброе, счастливое предзнамено¬ 
ваніе при посредствѣ вѣщихъ или жерт¬ 
венныхъ животныхъ, аЬзоІ. или ітр. гез. 

ітрёіго, аѵі, аіпт, аге, искомаго или 
просимаго достигать, получать, доби¬ 
ваться, добиваться успѣха, аідй: аЦй 
аЬ аЦа ге. а^й аЪ аЦо; аісі аіяй аЬ 
аЦо и аЦй рго аЦо: (отс. поп ітре- 
ігаге аЬ апіто роіиіі, пі еіс.); ітреіго, 
иі или пе еіс.; ітреіго аЬ аЦо йе аЦо 
или йе аіяа ге (напр. йе заіиіе аіф, 
исходатайствовать пощаду для кого): 
ітреіго йе аЦа ге (напр. йе іпйиіііз, 
добиться перемирія). 

ітрёійз, пз, т. I) стремительпое дви¬ 
женіе впередъ, быстрый ходъ корабля, 
неба. — И) въ част., набѣгъ, разбѣгъ, 
1) соб.: а) объ одуш.: а) вооб. ітреіит 
сареге, разбѣжаться. — 0) натискъ, на¬ 
бѣгъ, нападеніе (особ, какъ воен. і. і.), 
ітреіит іасеге іп аЦт: ітреіит йаге 
іп аІдт.— Ь) о неодуш., стремительность, 

напоръ, сила, айѵегзі Яитіпіз (прот. 
іга^^иі11ііаз): шагіз, сильный прибой 
морскихъ волнъ: ѵепіогит, порывистые 
вѣтры: паѵіз ІіЬего ітреіп еѵесіа. — 
2 пер., а) о липахъ: <*) порывъ, полетъ 
духа; отс. ітреійз йіѵіпиз или засег* 
вдохновеніе, энтузіазмъ. — 8) влеченіе, 
сильное желаніе, сильное возбужденіе, 
страсть, апіті, йісепйі; (поэт.) ітреійз 
езі съ іпГ., у меня есть сильное желаніе 
(охота), я питаю склонность къ чему.— 
у) увлеченіе, пылкость, горячность въ 
рѣчи и поступкахъ (прот. сопзіііигп, раз¬ 
судительность), аіф: ітреіп таф, 
Чиат соизіііо.—Ь) объ аѣзіг., бурность, 
Ъеііі, буря войны. 

ітрехпя, а, пт, непричееанпый, рас¬ 
трепанный. 

ітріё, айѵ. безбожно, безсовѣстно, 
нечестиво. 

ітрШаз, аііз, і. безбожіе, нечестіе, 
нарушеніе священныхъ обязанностей, 
особ, въ отношеніи къ богу, отечеству, 
родителямъ. 

ітрі^ёг, $га, &гшп (айѵ. ігарі&гё), 
неутомимый, неусыпный, дѣятельный, 
аЬзоІ., съ аЫ. (напр. тапи, проворный); 
съ іп с. аЫ.; съ ай с. асе.; съ іпі. (*|*). 

ітріо^о, рё$і, расіпт, ёге, толкать, 
ударять обо что, ударять чѣмъ, бросать 
что въ кого, I) соб.. аісі іизіет. — II) 
пер.: а) навязывать кому что-н., аісі 
саіісет или ерізіоіат, всучить, всунуть 
въ руку: ітріп&еге сіііеііаз, швырнуть 
вьюки (-[*).—Ь) гнать куда-н., пригонять, 
адтіпа тигіз (і*): Ьозіез іп Ѵаііит. 

ітріиз, а, ит, безбожный, безсовѣст¬ 
ный, нечестивый, нарушающій священ¬ 
ныя обязанности (особ, въ отношеніи къ 
богу, отечеству, родителямъ), тк. съ іп 
а^т; ріиг. зиЬзі. (т.) нечестивцы, 
злодѣи, измѣнники; о неодуш., безбож¬ 
ный, гнусный, іасіит (^). 

ітрІасаЪПіз, е, непримиримый, не¬ 
умолимый, отс. тк. пеугомонпый (прот. 
схогаЪіІіз), аЬзоІ., аісі или іп аЦт. 

ітріасаіиз, а, нт, иеприморенный, 
СЬагуЬйіз, непримиримая, жестокая (ѣ): 
фа, ненасытная (*(■). 

ітріасійнз, а, ит, некроткій, суро¬ 
вый, дикій (*)*). 

ішріесіо, ріехі, ріехпт, ёге, впле¬ 
тать, переплетать, ітріехаѳ сгіпіЬиз ап- 
диез (асе.) Еитепійез, евм., съ воло¬ 
сами переплетенными вмѣями (і*). 

ігоріёо, ріёѵі, ріёіпт, ёге, дѣлать 
полнымъ, наполнять, I) соб.: а) вооб.: 
наполнять, наливать или насыпать, съ 
аЫ., съ &еп. или съ йе с. аЫ.— Ь) па- 
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сыщать, рйзз. ітріегі, насыщаться, наѣ¬ 
даться, напиваться, съ деп. (чѣмъ). — 
с) обременить, аЦат (і*); и съ однимъ 
аЫ. плода, іпдепіі АсЫІІе (*|*).—П) пер.: 
a) наполнять, а) мѣстность чѣмъ, игЪеіп 
1атеп*із, оглашать': тагіа іеггаздие іЪеба 
іида, покрывать: игѣз (іеіпсіѳ ітріеіиг, 
заразительныя болѣзни охватываютъ го¬ 
родъ.— р) нравственно исполнять чего, 
йогет зиѵепіиііз зреі апітогипщие, обна¬ 
дежить и ободрить: апхііз ресіиз сигіз: 
Тигпшп пипііиз ітріеі, поражаетъ (*|*).— 
b) число, мѣру, величину, дѣлать пол¬ 
нымъ, ітріеіа и* еззепі зех тіііа агта- 
іогит, чтобы было полныхъ шесть ты¬ 
сячъ; о лупѣ, ітрі. огЬет (*(•). — с) 
чѣмъ-н. насыщать, успокоивать, зезе 
гсдшп запдшпе. — (1) время проводить, 
оканчивать; отс. ітрісѵіззе съчислит.= 
прожить, ^иаі;е^ ипбепоз (1есетЬгез(і*).— 
е) исполнять, удовлетворять, поп роі- 
Іісегі, яиой поп роззіт і.: рагіез аззеп- 
зіЬиз, изъявленіемъ согласія увеличивать 
партію (*[*): оШсіі рагіез или одно раг- 
іез (свой долгъ): іаіа. 

ішрІісаіКо, опіз, і. сплетеніе, пегѵо- 
гит — пер., а) вооб., Іосогит сошти- 
піит, вплетеніе, искусное примѣненіе.— 
b) запутанность, теі іашіііагіз. 

ішрПсаІиз, а, иш, запутанный, спу¬ 
танный. 

ішрПсо, сйі, сііит, и (у Цип. всегда) 
аѵі, аіит, аге, I) вплетать во что, впу¬ 
тывать, перепутывать, запутывать чѣмъ, 
1) соб.: аЦб: акрі или зе аісі геі (напр. 
зе бехігае раігіз, прижаться къ рукѣ •{■): 
асіез іп*ег зе (1*) — 2) пер.: а) прочно 
или глубоко вселять, сообщать, ѵіт зиат 
паіигіз Ьотіпит, поэт., ідпет (огонь 
любви) оззіЬиз. — Ь) впутать во что, 
замѣшивать, аЦт ЬеІІо (*{*); въ част., 
ітріісагі а^5 ге, или іп аЦб, или зе 
ітріісагѳ аЦа ге, впутаться во что, 
впасть во что: ітрі. тогЬо или іп тог- 
Ъшп, впасть въ болѣзнь: ітр. зе зосіе- 
іаіе сіѵіит, вступить въ тѣсный союзъ.— 
c) перепутывать, приводить въ за¬ 
мѣшательство, въ безпорядокъ, «) фи- 
зпч., асіет. — р) умств.: аЦш іпсегііз 
гезропзіз. — II) прегн., обвивать, окру¬ 
жать, а^т (*(•): аЦб аідй го (напр. сгі- 
пет аиго *(•). 

ітріогаііо, опіз, I. молепіе, мольба, 
мольба о помощи съ деп. регз. зиф 
или оЬ^. 

ітріого, аѵі, аіит, аге, I) со сле¬ 
зами и мольбами взывать, а) вооб.: по- 
теп Шіі, въ слезахъ повторять имя сы¬ 
на. — Ь) въ част., къ кому-н. съ моль¬ 

бами взывать о помощи, призывать на 
помощь, беоз: аіф аихіІішп, тізегісог- 
біат: ^га ІіЬегіаііз е* сіѵііаѣіз, ссылаться 
на права свободныхъ гражданъ — И) 
умолять, умоляя просить, а) вооб.: аи- 
хіііиіп аЬ акр: акрп съ пе с. соп). — 
b) въ част., бога, небо гс, умолять, 
вымаливать, акрп: адиаз саеіезіеэ (*(■). 

ітрійтіз, е, неоперившійся, безпе¬ 
рый. 

* ітрійо, рійі, ёге, стекать дождемъ 
на что, зиштіз азрегдіпѳ зііѵіз (ба*.), 
обрызгивать верхушки деревьевъ (ѣ). 

ішрійѵіит, и, п. имплювій, четырех¬ 
угольный дворъ оезъ крыши посреди рим¬ 
скаго дома. 

ітрбШиз, а, нт, невыполировапный, 
пер., а) о рѣчи и ораторѣ, необрабо¬ 
танный, неотдѣланный. — Ь) Інеоіцшчен^ 
ный, гез. 

ітроНйінз, а, нт, незапятнанпый. 
ішрбпо, рбзйі, рбзНит, ёге, I) вкла¬ 

дывать, класть, ставить, сажать куда-н., 
1) соб.: а) вооб., акрі: а^б или аЦт 
съ іп с. асе. или аЫ.; съ ба*. — Ь) (съ 
и безъ іп паѵет, іп паѵез) сажать на 
корабль, нагружать чѣмъ корабль. — 
c) людей оставляя гдѣ-н. помѣщать, 
ставить, соіопіат іп адго Затпііішп, 
устроить: ргаезібіит Мебіопе.—2) пер., 
кого-н. ставить въ извѣстное положеніе, 
вовлекать, ак^т раиіаііт іп Ьапс рег- 
бі*ат саизат.—П) накладывать на что, 
класть, ставить, сажать, помѣщать на 
2С, 1) соб., аЦб или акрп съ ба*. (напр. 
аісі согопат, возложить на кого: аЦш 
годо, на костеръ |); аЦб или а^т съ 
іп с. асе. (напр.іп годит,іп р1аиз*гит).— 
2) пер., а) въ качествѣ надзорщика, 
стража, повелителя ставить, назначать, 
аіфп: аЦт съ ба*, (напр. рориіо, Ма- 
себопіае); ак^т съ аб с. асе. (напр. 
сеп*игіопез аб рогіаз оррібі). — Ь) на¬ 
лагать (съ понятіемъ о тягости) = 
взваливать, возлагать на кого, навязы¬ 
вать, Іедез: ІгіЬиішп іп сарі*а: іпѵібіат 
ЬеПі сопзиіі, возбуждать ненависть къ 
к. за войну.—с) навязывать кому что = 
провести, обмануть, съ ба*., ргаетееііз 
Ап*ідопі. — III) прикладывать, приста¬ 
влять, 1) соб., сіаѵез рог*із: шапиш 
саІаіЬіз. — 2) пер.: а) вооб.: ех*гегаат 
или зиргетат тапит аісі геі, оканчи¬ 
вать что-н. (!): ітрепзат, произвести 
расходъ: йпет, тобит аісі геі, положить 
конецъ, предѣлъ. — Ь) придавать, а) въ 
хорошемъ смыслѣ = придавать, давать, 
аісі потеп, частью съ деп., частью съ 
асе. имени; тк. содпа*а ѵосаЬиІа геЬиз 
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(•(*): ітр. та^езіаіет ѵегепДат.—въ 
дурномъ смыслѣ = наносить, причинять, 
іаЪет: аісі ѵиіпиз, ріа^ат, ѵіт. — 
рагі. рег?. синкоп, ітрозіиз. 

ітрогіо, аѵі, аіит, аге, I) изъ чужой 
страны ввозить (прот. ехрогіаге), аЦй 
іп игЬет илн ай акрп. — II) пер.: а) 
вводить, агіез. — Ь) приносить, причи¬ 
нять, аісі (Іѳігітепішп: зизрісіопет, воз¬ 
буждать. 

ітрогШпПаз, аііз, ?. крутость, гру¬ 
бость, безощадность, дерзость. 

ітрогійппз, а, шп, I) недоступный, 
неудобный для чего-н., о мѣстности, тк. 
съ <Іаі. — П) пер.: а) о времени, не¬ 
удобный, неблагопріятный, іешриз. — 
Ь) объ обстоятельствахъ, неудобный, тя¬ 
гостный, трудный, раирегіез (•(*); ітрог- 
іипит езі съ іп?. — с) о лидахъ, ихъ 
обхожденіи, поступкахъ, необходитель¬ 
ный, крутой, грубый, суровый, безпо¬ 
щадный, наглый, 

ітрогійбзпз, а, пт, безъ гавани, 
ітрбіепз, епііз, I) безсильный, сла¬ 

бый} ріиг. зиЬзі., ітроіепіез. — II) не 
владѣющій чѣмъ, не имѣющій возмож¬ 
ности справиться съ чѣмъ, а) вооб., съ 
&еп. или (поэт.) съ іп?., ігаѳ, увлекшійся 
гнѣвомъ: ІаеМіае, внѣ себя отъ радости: 
ітроіепз зрегагѳ, питающій смѣлыя на¬ 
дежды (і*). — Ь) прегн., а) о лидахъ, 
необузданный, надменный, властолюби¬ 
вый, деспотическій, тк. съ йаі, (въ 
отношеніи къ кому). — /9) пер., объ 
аффектахъ, необузданный, чрезмѣрный, 
чрезвычайный, йотіпаііо, розЫаіит. 

ітрбіепіёг, айѵ. а) слабо, еІерЬапіі 
ітроіепііиз з*ат геді. — Ь) необузданно, 
деспотически. 

ітрбіепііа, ае^ ?. а) безсиліе, сла¬ 
бость. — Ь) необузданность, особ, вла¬ 
столюбіе, самовластіе, деспотизмъ. 

ітрга^зепііагшп (сокр. ивъ іп ргае- 
запііа гегит), при такомъ положеніи 
дѣлъ, при такихъ обстоятельствахъ. 

ішргапзпз, а, пт, неѣвшій, голод¬ 
ный. 

ітргёсог, аіиз зит, агі, желать кому 
чего-н. худого, аісі ацй. 

ітргеззіо, бпіз, ?. вдавливаніе, пер.: 
1) какъ ретор. і. I.: а) о произношеніи, 
ехріапаіа ѵосшп ітрг., способность от¬ 
четливо произносить слова. — Ь) у ора¬ 
торовъ, ішргѳззіопез (повышеніе и по¬ 
ниженіе).— П) какъ филос. і. і. = впе¬ 
чатлѣніе (въ ріиг.). — III) вторженіе, 
нападеніе, ітргеззіопет <1агѳ, дѣлать 
нападеніе, вторгаться, 

ітргішіз (м. б., вѣрнѣе іп ргітіз), 

а<1ѵ. преимущественно, особливо.— отс. 
весьма. 

ітргіто, ргеззі, ргеззит, ёге, вдавли¬ 
вать, I) вооб., придавливать, прижимать, 
ітргеззо депи, прижавши колѣномъ (*(*).— 
II) въ част., нажимая дать врѣзаться = 
вдавливать, втискивать, 1) вооб.: ага- 
ігшп тигіз, водить по (разрушеннымъ) 
стѣнамъ (городу і): апиіит ІіМегіз, при¬ 
ложить печать.—2) прегн.: а)вдавлива¬ 
ніемъ или вырѣзываніемъ что-н. дѣлать, 
a) вооб.: огЬііат: зиісит аШиз, про¬ 
водить глубже; въ карт., Ъшпапііаііз 
ѵезіі^іа, оставлять слѣды.—/9) въ част., 
вдавливать фигуру == оттискивать, отпе¬ 
чатлѣвать, вжигать, выжигать, Ьиті го- 
зіго А Шегат: зі^пит ресогі, клеймить, 
таврить (*і*). —въ карт., йиріех геі ри- 
Ыісае йейесиз ітргітіінг, двойное пятно 
ложится на г.— отс. у) пер., какъ фи¬ 
лос. І.'і., понятія, идеи впечатлѣвать, 
запечатлѣвать, вкоренять, аЦй іп (от- 
піит) апітіз: аЦй тепіі или ѵізіз.— 
b) вдавливая что-н. оттискивать = а) пе¬ 
чатать, зі§по зио ІаЪеІІаз.—/9) выкла¬ 
дывать чеканной работой, чеканить, сга- 
іег ітргеззиз зі^піз (|). — у) слѣдами 
отмѣчать, въ карт., Ьогшп Яа^Шогит 
ѵезѣі^ііз отпіа типісіріа, оставить во 
ВСѢХЪ М. СЛѢДЫ 2С. 

ітргбЪаІІо, бпіз, ?. неодобреніе, от¬ 
верженіе. 

ітргбѣё, айѵ. а) нехорошо, нечестно.— 
Ъ) безстыдно, дерзко. 

ітргбЫіаз, аііз, ?. нравственная не¬ 
годность, нечестность, недобросовѣст¬ 
ность. 

ішргбЪо, аѵі, аіит, аге, не одобрять, 
отвергать, не признавать (прот. ргоЪаге, 
арргоЬаге, <1е?ѳп(1еге), аідй, съ двумя 
асе., а^т іѳзіет. 

ітргбЪиз, а, пт, не такой, какъ слѣ¬ 
довало бы, I) ниже должной'мѣры = не¬ 
хорошій, плохой (прот. ргоЪпз, Ъопиз), 
йѳ?ѳпзіо. — пер», нравственно - дурной, 
негодный, нечестный, безсовѣстный, плу¬ 
товской, лукавый, злой, безбожный, не¬ 
справедливый, Ьопю, сіісіа (|); зиЬзі. = 
негодяй, злодѣй.—И) преступающій обыч¬ 
ную мѣру = непомѣрный, ненасытный, 
ІаЬог (•)*), гаЬіез ѵепігіз. — пер., а) чрез¬ 
мѣрный, безразсудный, безумный, апюг 
(•(*).—Ь) смѣлый, дерзкій, наглый, без¬ 
стыдный, аіез (!). — с) безстыжій, ѵег- 

Ч(ю- , 
ппрготріпз, а, пт, неготовый, ^не¬ 

проворный, съ аЫ., Ип^ла, не бойкій 
на языкъ. 

* ішргбрёгаіпз, а, пт, неторопливый. 
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* ітргбѵійё, айѵ. неосмотрительно, не¬ 
осторожно. 

ішргбѵійиз, а, ит, I) непредвидящій, 
недогадывающійся, нѳожидающій, непо¬ 
дозрѣвающій, аѣзоі. или съ деп. (напр. 
Шигі сегіатіпіз).— И) прегн., непреду¬ 
смотрительный, неосторожный, безпеч¬ 
ный, беззаботный, 

ітргбѵізб, см. ітрготізпз. 
ітргбѵізиз, а, шп, непредвидѣнный, 

неожиданный; отс. (іе или ех ішргоѵізо 
или одно ітргоѵізо, неожиданно. 

ітргййепз^ епііз, I) нспредвидящій, 
неожидающіи, ничего не предчувствую¬ 
щій, незнающій (прот. зсіепз), аЦт іт- 
ргийепіет а§§гейі, орргітегѳ, напасть 
врасплохъ: ітргийепіе аф, безъ чьего-л. 
вѣдома: ітргийепііѣиз позѣгіз, между 
тѣмъ какъ наши ничего не подозрѣвали.— 
II) прегн., а) незнающій, несвѣдущій, 
незнакомый съ чѣмъ, съ §еп. (напр. 1е- 
§із, тагіз). — Ъ) неумный, неразумный 
(прот. заріепз). 

ітргййепіёг, айѵ. I) по незнанію. — 
П) неразумно, неосторожно. 

ішргййепііа, ае, I. I) неумышленность, 
іюіі тіззі, бросаніе шальной стрѣлы: рег 
ітргийепіііат, неумышленно.—II) прегн. 
а) незнаніе, невѣдѣніѳ, аѣзоі. или съ деп. 
(напр. еѵепіиз). — ѣ) неосторожность, 
неблагоразуміе, оплошность, аѣзоі., аіф 
или съ §еп. §ег., зсгіѣепйі. 

ітрйѣёз, ѣёгіз, и ішрйѣіз, е, несо¬ 
вершеннолѣтній, невозмужалый; ріиг. 
ішрйѣез или ітриѣегѳз, дѣти.— отс. цѣ¬ 
ломудренный. 

ітрййепз, епііз, безстыдный; отс. ре- 
сипіа, безсовѣстно большія деньги, 

ітрййепіёг, айѵ. безстыдно, 
ітрййепііа, ае, I. безстыдство. 
ішрййісШа, ае, I. распутство,, раз¬ 

вратъ. 
ітрййісиз, а? ит, распутный, 
ітри^по, аѵі, аіит, аге, нападать, 

I) соб., аѣзоі., съ айѵ. (напр. асгіиз), 
съ асе. (напр. айрп: іег^а Ьозііит: 
Зугасизаз, осаждать). - II) пер.: а) бо¬ 
роться, противоборствовать, аЦт асег- 
гіте.— ѣ) словами к возражать, оспа¬ 
ривать, протестовать противъ чего (прот. 
йеіепйеге), аѣзоі. илн съ асе. (напр. 
ріеѣет: йі§піШет аІС]3): ориз, кри¬ 
тиковать (|). 

ітриізбг, бгіз, т. побудитель, рго- 
Іесііопіз (§еп. оѣ^.): аЦо ітриізоге, по 
чьему-л. побужденію (наущенію). 

ітрпізйз, йз, т. I) ударъ, толчокъ, 
внѣшнее воздѣйствіе, аѣзоі. или съ §еп. 
(напр. зсиіогшп, сшибаніе щитами).— 

II) пер.: побужденіе, а) извнѣ = побу¬ 
жденіе, внушеніе, ітриізи тео, по моему 
побужденію: раігіз, по внушенію отца.— 
ѣ) внутреннее побужденіе, увлеченіе. 

ішрйпё, айѵ. I) безнаказанно, безъ 
наказанія, Ьос или аідй Іасеге: ітрипе 
еззе, оставаться безнаказаннымъ: ітр. 
Іеггѳ аЦй, безнаказанно дѣлать что-н.— 
И) пер., вооб. безъ вреда, безопасно, 
іп оііо еззе. 

ішрйпііаз, аііз, I. безнаказанность 
(прот. роепа); пер., необузданность. 

ішрйпііиз; а^нш, ненаказанный; пер., 
необузданный. 

ішрйгё, айѵ. нечисто; отс. пер. =■ 
грязно, скверно, подло. 

* ітригііаз, аііз, I. мерзость (въ ріиг.). 
ішригиз, а, шп, нечистый; пер., гряз¬ 

ный—мерзкій, скверный., дряннбй, без¬ 
нравственный, порочный; отс. поп или 
Ьаий ішригиз, недурной, вполнѣ поря¬ 
дочный; Ьошо ішригиз, человѣкъ без¬ 
путный. 

* 1. ітрйШиз, а, ит, необрѣзанный, 
неподчищенный, ѵіпеа (*(•). 

2. ітрйШиз, а, ит, рагі. отъ ішриіо. 
ішрйіо, аѵі, аішн, йге, ставить въ 

счетъ, ставить кому или себѣ въ заслугу 
или въ вину, приписывать кому или 
себѣ, аіеі а^й. 

ішиз, а, иш, см. іпіѳг. III, В. 
іп, ргаер. с. асе. и с. аѣі., въ, I) съ 

асс.=внутрь пространства (плоскости ли, 
или глубины) въ, внутрь, А) въ прост¬ 
ранствѣ (въ плоскости, глубинѣ, вышинѣ, 
1) для означенія движенія, а) шіііегѳ іп 
Азіаш. — ѣ) для означеніядвиженія вверхъ, 
внизъ = въ, на, ейегге іп ѣшпегоз зиоз: 
сопйі^еге іп агат.— 2) для означенія 
направленія въ, на, іп огіепіет; отс. 
іп... ѵегзиз = по направленію въ, іп 
ОаШаш ѵегзиз. — В) во времени: 1) для 
означенія времени, до котораго что-л. 
простирается, до, іп Іисеш, до разсвѣта 
(|): іп опте іетриз, на всѣ времена, 
навсегда.—2) для означенія времени, 
которое для чего-н. или на которое что-н* 
назначается, на, іп аппшп, съ,издиѳ= 
до, вплоть до, издие іп айѵепіиш е^из.— 
въ част., іп йіеш, а) на одинъ день = 
на короткое время, на сегодня: іп йіеш 
ѵіѵеге, жить со дня на день, кое-какъ, 
зря. — /2) со дня на день, ежедневно, іп 
йіеш гаріо ѵіѵеге. — у) (=іп йіеш ііі- 
іигиш), на будущее время.— іп йіез или 
іп зіп^иіоз йіез, а) = съ каждымъ днемъ; 
каждый день, изо дня въ день. — ѣ) со 
дня на день; тк. іп Ьогаз, съ часу на 
часъ, ежечасно (і*): іп зіпдиірз аппоз* 
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съ году на годъ, ежегодно; тк. іп ргае- 
зѳпз, іп рѳгреіиит.—С) въ другихъ отно¬ 
шеніяхъ: 1) при опредѣленіи простран¬ 
ственной величины для означенія напра¬ 
вленія, протяженія, въ, іп Іоп^ііибіпет, 
іп аііііибіпет.— 2) для означенія пере¬ 
хода изъ одного состоянія (или вида) въ 
другое = въ, тиіагѳ ѵігоз іп бѳіогте 
апітаі (-)■). — 3) для означенія раздѣле¬ 
нія, на, баіііа езі отпіз біѵіза іп раг- 
гез ігѳз. — 4) для означенія назначенія, 
на, для, ресипіат аісі іп гѳт тііііагет 
(Іаге: аЦо тіШ іп ргаезі(ііит, въ каче¬ 
ствѣ гарнизона: іп Ьос или іп Ьаес, для 
итого, ради того.— 5) для означенія об¬ 
раза дѣйствія, а) = сообразно съ чѣмъ, 
іп геш еззе, быть полезнымъ, согласнымъ 
съ интересами.— Ь) въ народныхъ вы¬ 
раженіяхъ, Ьозіііет іп тобшп, вра¬ 
ждебно: іоебиз іп Ьаес ѵегЪа сопзсгір- 
іит, въ слѣдующихъ словахъ: іпеашіет 
зепіепііат к^иі, въ томъ же смыслѣ: 
^игаге іп ѵегЬа аіф, клясться вслѣдъ за 
кѣмъ, но іп ѵегЬа тафігі, повторять 
слова учителя (|): іп рішпаш, на подо¬ 
біе пера, ш зресіет, для виду: іп ипі- 
ѵегзиш, вообще: іп ѵісѳт, іп ѵісез, по- 
пѳремѣнно. — 6) для означенія предмета, 
на которыМ направлено дружественное 
или враждебное дѣйствіе или настроеніе 
духа, къ, противъ, Ъеііит §егегѳ іп 
аЦт.— Иногда іп съ асе. стоитъ 
при глаголѣ требующемъ обстоятельства 
по вопросу гдѣ, а не куда; въ атомъ 
случаѣ глаголъ означаетъ результатъ 
дѣйствія другого глагола, означающаго 
движеніе на вопросъ куда? аідт іп саг- 
сегѳт аззегѵагі .{иЪеге, посадить и дер¬ 
жать въ тюрьмѣ: абеззе іп зепаіит, 
(прійти и) присутствовать въ сенатѣ: 
«ззѳ іп роіезіаіет, (попасть и) нахо¬ 
диться во власти: ЬаЪеге іп роіезіаіет 
{принять и) имѣть подъ в. — II) съ аЫ., 
А) въ пространствѣ, 1) вооб., въ, на, 
іп Зісіііа: зебѳге іп зоііо: паѵі^аге іп 
Ііаііа, у береговъ И. — иногда = передъ, 
подъ, іп осиііз еззе, быть передъ гла¬ 
вами (карт.): іп тапіЪиз ЬаЪеге (соб. и 
пер. см. тапиз). — 2) (какъ 4ѵ) объ 
одѣяніи :с, окружающемъ человѣка, въ, 
«ззе іп ѵезіе ботезііса (1*).— о воору- 
жевіи, Ьоггібиз іп засиііз, со стрѣлами 
(1*): ехсиЪаге іп (подъ) агтіз. — В) во 
времени: 1) для означенія времени: въ 
теченіе, въ продолженіе, во время, въ, 
іп пшіііз аппіз: іег іп аппо, въ годъ: 
іп Ъѳііо, во время воины: іп іііпѳгѳ, во 
время пути: іп диа роіезіаіе (во время 
исправленія этой должности) РЬегаз сѳ- 

ріі.— 2) для означенія момента времена 
(особ, критическаго), обстоятельствъ вре¬ 
мени, іп іаіі іетроге, въ такое (крити¬ 
ческое) время, при такихъ обстоятель¬ 
ствахъ: іп іетроге, во (свое) время.— 
С) въ другихъ отношеніяхъ: 1) для озна¬ 
ченія обстоятельствъ, состоянія, поло¬ 
женія, въ, при, іп іапіа раирѳгіаіѳ бе- 
сеззіі, иі еіс.: та§по іп аегѳ аііепо 
(при = несмотря на) пндогез ѳііат роз- 
зеззіопез ЬаЬепі.— тк. для означенія 
лицъ и вещей, къ состоянію или поло¬ 
женію которыхъ что-н. относится, по 
отношенію къ, въ отношеніи въ, ібет 
іп Ъопо зегѵо біеі зоіеі: іп ипа игЪѳ 
саріа (взявши одинъ г.) опіѵегзат сс'ре- 
гіііз Ііаііат. — 2) для означенія дѣйствія 
или состоянія, въ которомъ что-н. на¬ 
ходится; въ, іп ореге іпѵепіиз езі, за 
работой. — для означенія класса, числа, 
къ которымъ что-н. принадлежитъ, ме¬ 
жду, въ числѣ, Раизапіаз серегаі сош- 
ріигѳз Регзагшп поЪіІез аЦие іп Ьіз 
поппиііоз ге^із ргор^иоз. 

Іпассеззиз, а, ит, недоступным. 
* Іпасезсо, аейі, ёге, киснуть, пер., 

быть досаднымъ, непріятнымъ, аісі. 
Іпабзиёіиэ, а, ит, см. іпаззиеіиз. 
9 Іпабизіиз, а, ит, неприжжеиный, 

неопаленный. 
ІпаебШсо, аѵі, аіит, аге, 1) по¬ 

строить въ, на чемъ, пристроить къ че¬ 
му, аЦб: аЬр! съ іп с. асе. или с. 
аЫ.— аЦб съ баі. — И) застроить, за¬ 
городить баррикадами, ѵіеоз, рогіаз. 

ІпаедиаЫІіз, е, неровный. 
ІпаецшШз, е, I) неровный, Іоса. — 

пер., неравный, неодинаковый; отс. не¬ 
постоянный, перемѣнчивый, ѵагіеіаз: 
уіхіі іпаедиаііз (+).—П) (поэт.) асііѵ., 
дѣлающій неровнымъ, іопзог, неровно 
(= плохо) стригущій: ргосеііаѳ, взволно- 
вывающія море. 

Ішіедиаіиёг, абѵ. неровно, пер., не¬ 
равно, неодинаковымъ образомъ. 

* Іпаедио, аге, дѣлать равнымъ, урав¬ 
нивать. 

ІпасзіІтаЫІіз, е, что трудно оцѣ¬ 
нитъ, а) неоцѣнимый.— Ъ) въ част., 
а) безцѣнный, несравненный. — /9) не 
стоящій оцѣнки, ничтожный (прот. аезіі- 
шаЪіІіз). 

9 Іпаезійо, аге, закипѣть въ чемъ-н., 
съ баі. 

ІпашаЫІіз, е, не достойный любви, 
непріятный, противный. 

Іпатагезсо, ёге, дѣлаться горькимъ (|). 
9 ІпашЪШозиз, а, иш, не возбуждаю¬ 

щій честолюбія (-}*). 
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ІпатШо, аѵі, аге, расхаживать, 
прогуливаться (прот. сопзізіеге іп Іо со), 
съ ш с. аЪІ., съ рег (по) с. асе. 

Іпапюепнз, а, шп, лишенный всякой 
прелести, непріятный. 

* Іиапішаііз, с, неодушевленный, зиЪзі. 
въ ріиг., апітаііа іпапітаііадие отпіа, 
всѣ живыя существа и неодушевленные 
предметы* 

іпапіпшз, а, ши, неодушевленный, 
безжизненный (прот. апітаіиз, апі- 
тапз).— пеиіг. зиЪзі. (прот. апітаі); и 
ріиг. іпапіта (прот. апітаіа). 

Іпапіз, с, пустой, порожній (прот. 
ріепиз, сотріеіиз, сопіегіиз, опизіиз), 
I) соб.: 1) вооб.: ѵаз: е^ииз, безъ сѣ¬ 
дока: Іитіпа, глаза лишенныя зрѣнія 
{*(*): согриз, мертвое: итЬга, безплот¬ 
ная (і*); съ §еп., іпапе ІутрЬае йоііит, 
безъ воды (і); съ аЫ., ерізіоіа іпапіз 
аіщиа ге иіііі еі зиаѵі. — пеиіг. зиЪзі., 
іпапе, із, п. пустое пространство, пу¬ 
стота; особ, рег іпапе или іпапіа, по 
воздуху (|). — 2) въ част.: а) съ пустыми 
руками, гейіге. - Ъ) бѣдный, небогатый, 
сіѵііаз. — или необогащешіый, необога¬ 
тившійся, е^епіез іпапездие сИзсейеге.— 
или опустошенный, разоренный, истощен¬ 
ный, Зісіііа. — с) тощій, голодный, о 
желудкѣ и человѣкѣ (•)•). И) пер.: а) 
вооб. пустой (прот. ріепиз), съ §сп., 
отпіа поппе ріепа сопзіііогит, іпапіа 
ѵегЬогит ѵійетиз? повсюду обиліе му¬ 
дрыхъ совѣтовъ и полное отсутствіе 
рѣчи. — Ъ) пустой, безсодержательный, 
ѵсгЬа (|); зиЬзі., іпапе, із, п. пустое, 
несущественное (прот. зоіісішп, положи¬ 
тельное, существенное 1*).—с) неоснова¬ 
тельный, не имѣющій основанія, ничтож¬ 
ный, саиза (•(■): егшіеіііаз.— зиЪзі., іпа- 
піа, неосновательность, гегшп. — (і) 
праздный, суетный, тщетный, бозполез- 
ный, тіпаѳ (*(■): зрез (*)’).- зиЬзі., іпа¬ 
піа, тщетность, суета.—е) тщеславный, 
самодовольный; 'надменный, апішиз, си- 
рібііаіез: ашЪіііо (*^); зиЬзі., іпапез, 
фаты (•}•). 

ІпапІІёг, а(1у. а) попустому, напрас¬ 
но, безполезно. — Ъ) неосновательно. — 
с) тщеславно, самодовольно. 

Інапіё, см. апіе, въ концѣ. 
Іпагаіиз, а, шп, невсиаханный, оста¬ 

вленный подъ паръ, лежащій въ пару. 
Іпагйсзсо, агзі, ёге, загораться, I) го¬ 

рѣть на чемъ, аіф Ьитегіз (*(*). — 
II) загораться, а) соб.: шаіегіа іпагзе- 
гаі. — Ь) пер.: а) дѣлаться краснымъ, 
какъ огонь, краснѣть, зоііз гасіііз (-(•).— 
I) воспламеняться, аЬзоІ. или аіда гѳ. 

Іпаззпёіпз, а, иш, непривыкшій, не¬ 
привычный, тк. аіеі. 

* ІпаМёпйаіиз, а. иш, неумсньшен- 
ный, неослабленный. 

* Іпашіах, йасів, несмѣлый, тру ели- 
вый (+). 

ІпашШиз, а, иш, а) неслыханный.— 
Ъ) невыслушанный. 

Іпаи^йгаіб, см. іпаи^иго I. 
Ішш^йго, аѵі, аіиш, аге, I) произво¬ 

дить гаданія по птицамъ, наблюдать при¬ 
мѣты по полету птицъ, гадать по полету 
птицъ, аЬзоІ. или съ косв. вопр. — аЫ. 
аЪз., іпаидигаіо, послѣ птицегаданій, 
произведши гаданія по полету птицъ.— 
И) послѣ предварительныхъ птицегаданій 
освящать, Іосит, іетріит. — тк. жреца 
посвящать, йатіпет 

Іпаиго, аѵі, аіит, аге, покрывать зо¬ 
лотомъ, золотить (об. рагі. іпаигаіиз, 
позолоченный), о матеріи = протканный 
золотомъ; шутл. пер., озолотить=обо¬ 
гатить, аідт. 

* Іпаизрісаіб, а(1ѵ. безъ птицегадапій, 
безъ наблюденія примѣтъ по птицамъ. 

* Іпаизрісаіпз, а, иш, безъ птицега¬ 
даній принятый. 

Іпаазиз, а, иш, на что не отважи¬ 
вались, ие дерзали, тк. аісі. 

іпЪ..., см. ітЬ... 
іпсаеййиз, а, пт, дорубленный, не- 

чищенпый, нетронутый (*)•). 
іпсаісзсо, саійі, ёгс, 1) дѣлаться теп¬ 

лымъ, жаркимъ, тк. о людяхъ, іпсаіие- 
гапі ѵіпо, ихъ разгорячило вино. — 
II) пер., воспылать, воспламеняться, тк. 
съ йаі. (для *(■). 

іпсаІГасІо, ёге, нагрѣвать (і*). 
іпсаШйпз, а, иш, неискусный, не¬ 

практичный, не знающій свѣта, об. съ 
отрицаніемъ. 

іпсашіезсо, сапййі, ёге, раскаливаясь 
становиться жаркимъ, раскаливаться (|). 

* іпсапезсо, пйі, ёге, становиться бѣло¬ 
сѣрымъ, принимать бѣло-сѣрый цвѣтъ, 
а^а ге (і). 

* іпсапіаіиз, а, шп, обвороженный, 
околдованный (|). 

ідсапнз, а, пт, сѣдоватый, почти 
сѣдой. 

іпсаззит, см. саззнз II. 
* шеазіі^аіиз, а, шп, ненаказан¬ 

ный (*(-). 
іпсаиіё, а(1ѵ. неосторожно, неосмо¬ 

трительно, оплошно, безпечно. 
іпеаніпз, а, иш, РАсЦ. I) неосторож¬ 

ный, неосиотрительный, оплошный, без¬ 
печный (прот. саиіиз, ргаерагаіиз), 
аѣзо!., съ аЬ с. аЫ. (а зесипсііз геЬиз, 
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безпечный вслѣдствіе счастья), съ §еп. 
(напр. ідіигі, вовсе не думающій о бу¬ 
дущемъ^, съ ай с. асе. (напр. ай сге- 
йепйшп). — II) противъ чего не при¬ 
нято мѣръ предосторожности = необез¬ 
печенный, небезопасный, адег. 

іпеёйо, сеззі, сеззипц ёге, I) іпіг. 
выступать, шествовать, ходить, итти 
(ѣхать), 1) соб. объ одуш.: а) вооб., 
аѣзоі., съ айѵ. (напр. та^пШсе, важно).— 
съ аЫ. (напр. раззи іпсегіо *(*): рейі- 
Ьиз, пѣшкомъ.—съайЦ. или зиЪзІІ. (напр. 
рейез, пѣшкомъ, ге&іпа, царицей ^*). — 
Ь) какъ воен. 1. 1., выступать, итти, 
подступать, приближаться, съ айѵ. (напр. 
раиіаііт), съ аЫ. (напр. диайгаіо или 
типііо адтіпе).— съ изяие ай, съ іп с. 
асе. (напр. іп Котапоз).—2) пер., о 
неодуш.: а) о физич. обстоятельствахъ, 
наступать, наставать, ѵіз тогЬі іпсейіі; 
съ іп с. асе. =• постигать кого, о болѣз¬ 
няхъ.— Ь) объ извѣстіяхъ и слухахъ, 
являться, держаться, ходить, тк. съ асе. 
с. іпі.— с) о полит, обстоятельствахъ и 
аффектахъ, наступать, являться, рас¬ 
пространяться, іапіа сопшшіаііо (пере¬ 
воротъ въ настроеніи) іпсеззіі, иі еіс.— 
съ йаі. регз. = нападать, овладѣвать, 
дгаѵіз сига раІгіЪиз іпсеззіі;, иі еіс. — 
II) 1г.: вступать, 1) соб.: Ае^ур^ит*— 
2) пер. объ обстоятельствахъ и аффек¬ 
тахъ, нападать, находить на кого, овла¬ 
дѣвать: іпсеззіі а^ш айтігаііо, кого-н. 
охватило удивленіе = кто-н. удивился. 

іпсёіёѣгаіиз, а, пт, неопубликован¬ 
ный, неизвѣстный. 

іпсепйіит, Іі, п. I) пожаръ, іпсепйіит 
ехсііаге, сопйаге, іас'еге; отс. (поэт.) 
теіоп., огонь, Факелъ. — И) пер., а) 
пламя, ЬеШ сіѵіііз: сіѵііаііз. — Ь) огонь, 
жаръ, пылъ страстей, особ, любви (съ 
и безъ атогіз, напр. ехсііаге іпсепйіит, 
зажечь огонь любви). 

іпсепйо, сепйі, сепзшп, ёге, зажи¬ 
гать, поджигать, отс. тк. сожпгать, об¬ 
ращать въ пепелъ, I) соб. и теіоп.: 
а) соб.: Гасез: аейійсіа, сіаззет. — Ъ) 
теіоп.: а) возжигать огонь на чемъ-н., 
аііагіа (•(*): агаз ѵоііз (принося обѣты).— 
/?) накалять, разгорячать, отпіа (о 
солнцѣ): іпсепзі аезіиз, жгучій жаръ 
(крови і*).— у) освѣщать, Іипат, з^иа- 
тат (і*). — П) пер., а) поджигать, вос¬ 
пламенять, разгорячать, возбуждать, а) 
съ личн. объект.: апітоз зийісит іп 
акрп; отс. іпсепйі, быть въ сильномъ 
возбужденіи (отъ чего, напр., атоге, 
йоіоге: іга, пылать гс): айео егаі іпсеп- 
зиз, иі еіс., такъ былъ раздраженъ, 

что.—(1) съ аѣзіг. объект. == разжигать, 
возбуждать, сирійііаіет; ойіа. — Ь) уве¬ 
личивать, усиливать, ѵігез (і*).— с) на¬ 
полнять, соеіит сіатоге, оглашать (у). 

іпсепзіо, бпіз, Г. зажиганіе, сожига- 
ніе, превращеніе въ пепелъ. 

1. іпсепзиз, а, иш, не включенный въ. 
списки цензоромъ, не поступившій въ 
перепись (ріиг. тк. зиЬз!.). 

2. іпсепзиз, а, иш, рагі. отъ іпсепйо. 
іпсеріит, і, п. рачинаніе, предпрія¬ 

тіе, іпсерішп отіііеге; поэт.,аЬ іпсеріо, 
съ начала. 

іпсерійз, йз, т. начинаніе, начала 
(прот. ехііиз). 

іпсегіиз, а, иш, невѣрный (прот. сег- 
Іиз/, I) об]., 1 = неопредѣленный, не¬ 
надежный, ііег: гезропзит, нерѣшитель¬ 
ный.— 2) въ част.: а) (поэт.^ пе вполнѣ 
видимый, тусклый, пасмурный, зоі (солн¬ 
це весною или день), Іипа. — Ь) невѣр¬ 
ный, ненадежный, зесигіз г|*). — с) не¬ 
вѣрный = спутанный, іпсегііз огйіпіЬиз, 
при спутанности рядовъ: егіпез, въ без¬ 
порядкѣ (•(*): ѵиііиз, разстроенный видъ.— 
II) зиЬі.: 1) въ чемъ нѣтъ никакой увѣ¬ 
ренности ~ неопредѣленный, сомнитель¬ 
ный, неизвѣстный, а) ай).: оз, лепечу¬ 
щій, непонятный: іп іпсегіит сгеаіиз* 
на неопредѣленное время: іпсегіиз, іпсег¬ 
іит езі и аЫ. аЬз. іпсегіо Іне зная, не¬ 
извѣстно, такъ какъ (было) неизвѣстно), 
съ дополн. предл. — Ь) зиЬзІ. іпсегіит, 
і. п. неизвѣстность, сомнительность, іи 
іпсегіо еззе, ЬаЪеге: ай или іп іпсегіит 
геѵосаге, сдѣлать сомнительнымъ, поста¬ 
вить въ неизвѣстность. — ріиг. зиЪз!** 
іпсегіа, случайность, ЬеШ: іогіипае, пре¬ 
вратности.— 2) пер., о лицахъ, нахо¬ 
дящійся въ недоумѣніи, колеблющійся, 
сомнѣвающійся, съ &еп., апіті (= ко* 
леблющійся): гегшп зиагит (относ, сва- 
его положенія); или съ допол. предл. 

іпсеззо, сеззіѵі и сеззі, ёге, насту¬ 
пать на кого, на что, нападать, бро¬ 
саться, I) соб., акрп или аідй (напр* 
тигоз *[*): аЦт или а^й аЦа гѳ (напр. 
^асиііз, захіз). — П) пер., понося или 
обвиняя нападать, поносить, обвинять, 
аідт, а^т аЦа ге (напр. йісііз ргоіегѵіз). 

іпсеззйз, йз, т. I) выступленіе, по¬ 
ходка (тк. въ ріиг); особ, вражд. вы¬ 
ступленіе, наступленіе, тк. нападеніе, 
вторженіе въ страну (тк. ріиг.). — II/ 
теіоп., входъ (ріиг.). 

іпсезіё, айѵ. нечисто, скверно, по¬ 
рочно, афіа іпсезіе иіі, послѣ разврата 
омываться водою, 

іпсезіо, аге, осквернять. 
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іпсезіипі, і, см. 1 іпсезіиз. 
1. іпсезіиз, а, шп, въ иравств. и религ. 

отношеніяхъ, нечистый, скверный, без¬ 
нравственный, безбожный,грѣшный (прот. 
іпіедег); особ, оскверненный развратомъ, 
развратный, кровосмѣсительный, нецѣло¬ 
мудренный; зиѣзі., іпсезіиш, і, п. раз¬ 
вратъ, кровосмѣшеніе. 

2. іпсезійз, йз, ш. кровосмѣшеніе. 
іпсЬбо (іпсоію), аѵі, аіит, аге, I) на¬ 

чинать, полагать основаніе чему, дѣлать 
приготовленія, приступать къ чему (прот. 
регйсеге, рега^еге, ай ехіішп регйисеге, 
аЬзоІѵеге, сопзшптаге), I) вооб.: поѵит 
йеіиѣгит: зі^пит: Ьотіпет (о природѣ): 
аісі агаз, воздвигнуть (•(*): іпіііа ЪеШ, 
начать войну: тепііопет а1ф геі, ми¬ 
моходомъ упомянуть о чемъ. — II) въ 
част.: а) изложеніемъ полагать основа¬ 
ніе чему = пытаться излагать, заводить 
рѣчь, диой тіѣі іпсѣоазіі <Іѳ огаіогі- 
Ъиз.— Ь) рагі. регГ. іпеѣоаіиз, а, иш, 
прегн., начатый = неоконченный, несо- 
вершенвый, неполный (прот. регіѳсіиз), 
со^піііо. — пеиіг. ріиг., регіесіа апіеро- 
пипіиг іпсѣоаііз. 

1. іпсійо, сійі, сазйгпз. ёге, падать 
во или на что, I) случайно: 1) соб., 
съ іп, ай, зирег с. асе.; съ однимъ йаі.; 
аЬзоІ. (напр. іпсійепііа Іеіа). —2) пер.: 
a) попадать куда-н., случайно прихо¬ 
дить, іп іпзійіаз, іпіег саіегѵаз агтаіо- 
гшп: іпсійеге аісі или іп а^т, попасться 
кому навстрѣчу, наткнуться на кого.— 
b) по времени, падать, совпадать, іп 
еогшп Іетрога.— с) въ болѣзнь, бѣду, 
извѣстное душевное состояніе впадать, 
іп тогЪшп, заболѣть: іп аез аііепшп.—- 
й) случайно нападать на что, сазп іи 
еогшп тепііопет, случайно вспоминать, 
заговорить о нихъ: іп ешп зегтопет, 
диі еіс., случайно заговорить о томъ гс; 
ср. диае гез Іапйет іпсійегаі? о чемъ, 
бишь, была рѣчь? но іпсійеге іп зегто¬ 
пет, стать предметомъ людскихъ тол¬ 
ковъ: іпсійіі тіѣі іп тепіет, мнѣ при¬ 
ходитъ на мысль. — е) случаться, насту¬ 
пать, іпсійіі Ъеіішп, регіеиішп: іпсійіі 
йе ихогіЬиз тепііо, случайно заговорили 
о гс: роіезі іпсійеге ^иае8^іо, можетъ 
представиться в.: іпсісііі со слѣд. пі или 
пе с. сопі.— съ йаі. регз. = приклю¬ 
чаться съ кѣмъ-н., тпіііз сазиз іпсійе- 
гипі. —П) умышленно: 1) соб.: а) попа¬ 
дать куда, съ йаі. (сазігіз, въ лагерь); 
о рѣкахъ, впадать, йитіпі.—ѣ) вражд., 
нападать, іп аідт, аісі.— 2) пер., объ 
обстоятельствахъ гс (напр. язвѣ, ужасѣ), 
нападать на что, постигать кого, съ іп 

с. асе., съ йаі. (Іеггог ехегсііиі іпсійіі, 
объялъ в.: Ьеііаіог йеиз апітоз іпсійіі, 
овладѣлъ ■)•), рѣдко съ асе. 

2. іпсійо, сійі, сізит, ёге, врѣзывать, 
1) дѣлать порѣзъ или надрѣзъ, надрѣ¬ 
зать, а) вооб.: агЪогет: аісіз тапит.— 
Ъ) въ част.: «) врѣзать = вырѣзать, 
Іедез іп аез: потіпаіп ІаЪиІа.—р) вы¬ 
рѣзывая что-н. дѣлать, йепіез, вырѣзы¬ 
вать вубья въ пилѣ (!): іасез, нарѣзать 
(|).—у) обрѣзывать, подрѣзывать, ѵі- 
Іез (*[•). — П) перерѣзывать, разрѣзы- 
вать, 1) соб.: а) вооб.: йшет. — Ь) въ 
част., на куски разрѣзать, риітопеш.— 
2) пер.: а) прерывать, прекращать, зег¬ 
топет: Іийит (Ѣ). — Ь) отрѣзать == от¬ 
нять, зрет отпет.— с) обрѣзать = со¬ 
кратить, тейіа. 

іпсіп^о, сіпхі, сіпсіпт, ёге, опоясы¬ 
вать, об. іпсіпді и іпсіпсіиз ащ5 ге. — 
пер., окружать, игЬет тоепіЬиз (-)*): 
іпсіп^і Іаиго, увѣнчать себя лавр, вѣн¬ 
комъ (і*). 

іпсіріо, сёрі, серіит, ёге, начинать 
(прот. йезіпеге, геііпдиеге, йезізіеге), 
I) іг.: начинать, приступать, предпри¬ 
нимать, а) вооб., съ асе. (напр. ЬеІІшп, 
ориз); или съ іп?. (напр. Ъеііа дегеге: 
дишп ргітит соріа раЪиІі еззѳ іпсіре- 
геі). — Ь) прегн., начинать говорить, 
пѣть, аѣзоі. или съ аЪ с. аЫ. — И) іпіг. 
начинаться (прот. йезіпеге). 

іпсііатепіит, і, п. побудительное 
средство, побужденіе. 

іпсІШІо, бпіз, ?. побужденіе, I) асііт. 
(пер.)=побужденіе, возбужденіе, аісіз.— 
II) разз. = быстрое движеніе, быстрота, 
стремительность, скорость, а) соб.: зоі 
іапіа Іегіиг іпсііаііопе, иі еіс.—Ъ) пер.: 
а) стремительность, полетъ, огаііопіз.— 
^внутреннее возбужденіе, тепііз, апіті. 

іпсііаіиз, а, пт, РАй). быстрый, ско¬ 
рый, стремительный (соб. и пер.); отс. 
едпо іпсііаіо, едиіз іпсііаііз, во всю 
прыть, во весь опоръ: сигзп іпсііаіо, 
іпсііаіі сигзп (іи^а), въ быстромъ (стре¬ 
мительномъ) бѣгу (бѣгствѣ). 

іпсііо, аѵі, аіит, аге, приводить въ 
быстрое движеніе, I) соб. и пер.: 1) соб.: 
едпоз, пришпоривать, пускать вскачь: 
сиггепіет (см. сигго): паѵез гетіз. — 
геЙех. зо іпсііаге и тейіаі. іпсііагі, 
ускорить свой бѣгъ, спѣшить, бѣжать 
(прот. геіагйагі), аѣзоі. (напр. тоіиз зі- 
йегит іпсііапіпг, становится быстрѣе) 
или съ ех с. аЫ.— 2) пер., возбуждать, 
побуждать, подстрекать (прот. гергі- 
теге, геГгепаге, Іап^иеіасеге), а) вооб.: 
зішііит: аідт ай ій Ъеіішп.—Ъ) въ 
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част., а) вдохновлять, РуіЪіат.— р) 
вражд., поджигать, подстрекать, раздра¬ 
жать, аЦш іп иди сопіга аЦт. — П) 
прегн., увеличивать, 1) соб.: атпіз іпсі- 
іаіиз ріиѵііз — 2) пер , еіодиепйі сеіегі- 
іаіет 

іпс1іоз,а, шп, приведенный въ быстрое 
движеніе, быстро движущійся, быстрый. 

іпсіато, аѵі, аіиш, аге, громко кри¬ 
чать, 1) во б., кричать, кликать, гроико 
звать, аіцт или аісі ацт потінѳ* аЦт 
или аісі съ *іі с. соф.: аіят съ дополи, 
прѳдл. — П) въ част., а) кричать на 
кого (съ побочнымъ понятіемъ укора), 
тадпа ѵосѳ (*(•). — Ь) гроико звать на по¬ 
мощь, пето іпсіатаѵіі раігопогит. 

іпсіётепз, епііз, безпощадный, суро¬ 
вый, жестокій. 

інсіётепіёг, айѵ. безпощадно, сурово, 
жестоко. 

іпсіётенііа, ае, Г. безпощадность, су¬ 
ровость, жестокость. 

іпсііпаііо, опіз, і. I) наклоненіе, на¬ 
гибаніе, пер , перемѣна, оборотъ, іѳт- 
ротт: ѵосіз, повышеніе и пониженіе 
голоса.—II) качаніе; пер., а) склонность, 
наклонность, ай теііогет зрет. — Ъ) 
расположеніе, ѵоіипіаіит: апітогит 
рІеЬіз. 

іпсішаіиз, а, ит, РАф. наклоненный, 
отс-, а) по тону, повышающійся и по¬ 
нижающійся, поперемѣнпый, ѵох. — 
Ъ) приходящій въ упадокъ, въ разстрой¬ 
ство, йопшз (•(•): іогіипа.— с) по взгляду 
н чувствамъ, склонный, расположенный. 

іпсііпо, аѵі, аіиш, аге, наклонять, 
нагибать, поворачивать, обращать въ сто¬ 
рону, I) асі.: А) соб.. шаіоз (мачты): 
§еппа агепіз (ложиться на песокъ *(*): 
зирег Асіаеаз агсез сигзиз, летать надъ 
гс (і*): аяиаз ай Іііога, направить (і*): 
цишп Ігеіит аезіи іпсііпаіит езі, когда 
теченіе въ проливѣ свернуло въ сторо¬ 
ну.— В) пер.. 1) вооб., клонить, скло¬ 
нять, обращать, отпет сиірат іп аідт, 
сваливать вину. опега іп йііез а раирѳ- 
гіЬаз: Ьаес апітит іпсііпапі, иі сгейат, 
это побуждаетъ меня повѣрить.— 2) въ 
част.. а) давать чему-н. другое, об. дур¬ 
ное или ложное, направленіе, давать иной 
оборотъ и т. о. приводить въ упадокъ, 
оптга. — Ъ) давать чему-н. рѣшитель¬ 
ный оборотъ, рѣшать что-н., йгаиз гѳт 
іпсііпаѵіі: гез іпсііпаіа езі, дѣло близко 
къ развязкѣ. — П) гейех. зе іпсііпагѳ, 
одно іпсііпагѳ и тѳйіаі. іпсііпагі, на¬ 
клоняться, склоняться, А) соб : а) какъ 
воен. і. і., о боевомъ строѣ, колебаться, 
додаваться назадъ, отступать, асіез іпсіі- 

паіиг или іпсііпаі: асіез іпсііпаі іп пеи- 
ігат рагіет, строй твердо стоитъ на 
своемъ мѣстѣ: гез іпсііпаіиг іп йідат, 
дѣло клонится къ бѣгству.— Ь) о солнцѣ, 
времени дня, клониться къ послѣполу¬ 
денному времени и особ, къ вечеру, те- 
гійіез іпсііпаі. (*)*): іпсііпаіо іп ротегі- 
йіапит іетриз йіе.— В) пер.* 1) вооб.: 
раиіиіит іпсііпагі Итоге, колебаться: 
Іогіипа зе іпсііпаі.— 2) въ част., по 
взгляду или чувствамъ, склоняться къ 
кому или къ чему, а) по взгляду съ айѵ. 
(напр. ео или яиосипциѳ); съ ай аіят, 
ай а^й; со слѣд. іпГ., съ иі с. соф.— 
Ъ) по чувствамъ, расположенію, скло¬ 
няться, быть расположеннымъ, съ іп с. 
асе. пли (•(•) съ йаі. 

іпсіііиз, см. іпсіиіиз. 
іпсіййо, сійзі, сійзиш, ёге, I) заклю¬ 

чать, запирать, А) лидъ, ацт съ ш с. 
аЫ., съ аЫ., съ іп с. асе., съ §еп. или 
асе. Іосі (напр. зезе Негасіеаѳ и Негас- 
Іеат) — въ карт., пиіііз пѳяие іетрогіз 
педие ,|*игіз іпсіизиз апогизіііз, не огра¬ 
ниченный гс.— В) вещ. объекты: I) вклю¬ 
чать, вставлять, а) етЫетаіа іп зсу- 
рЬіз: Ьис аііепа ѳх агЬоге ^егтеп, при¬ 
вивать (•[■): огаііопет ІіЬго, помѣстить 
въ книгѣ: іетрога іазііз, внести въ к. 
(*(*).— Ь) = окружать, зигаз аиго (*(*).— 
2) какъ эпизодъ вставлять, огаііопет іп 
ерізіоіат. — П) загораживать, а) соб., 
Іітіпа рогііз (і*): ѵіат.— Ь) пер., удер¬ 
живать, прерывать, ѵосет. 

іпсійзіо, опіз, Г. заключеніе (въ те¬ 
мницу). 

іпеійіиз (іпсіиіиз, іпсіііпз), а, пт, 
извѣстный, прославленный, знаменитый, 
тк. аЦа ге. 

іпсо&Ііо, аге, придумывать, выдумы¬ 
вать что-н. противъ кого, ігаийет аісі. 

іпсо&пііпз, а. пт, I) неузнанный — 
А) неизвѣстный, гез. —В) неизслѣдован¬ 
ный, саиза іпсо&піій. - И) (по содпозсо 
II) не признанный собственникомъ, зиЪзі., 
іпсо^пііа, огипі, п. вещи, неизвѣстно 
кому принадлежащія. 

іпсбіа, ае, с. I) обитатель, житель, 
аігіЪпі. (поэт.) = туземный, мѣстный, 
аЬзоІ. или съ §еп. — II) въ част., не 
пріобрѣтшій права гражданства поселе¬ 
нецъ (прот. сіѵіз). 

іпсбіо, сбійі, спііит, ёге, обитать, 
II) іг. населять, игЬет — рагі. зиЬзі., 
іпсоіепіез, Іит, т. обитатели, жители. — 
II) іпіг жить, имѣть жительство, съ 
айѵ. (напр. иЪі) или сіз или ігапз КЬе- 
пит. 

іпсШтіз (^іпсбібтіз), е, неповре- 
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экденный, невредимый, цѣлый, отпіЬиз 
іпсоІитіЬиз сорііз, безъ всякой потери 
въ войскѣ, тк. съ аЬ с. аЫ. 

іпсбійтиаз, аііз, Г. невредимость, цѣ¬ 
лость. благосостояніе. 

іпсбтііаіиз, а, шн, несопровождае¬ 
мый, безъ сопровожденія. 

іпсоттсшіаіаз, а, ит, новому непо¬ 
рученный, поет. = оставленный на про¬ 
изволъ (■(■). 

іпсошшббе^ а<1ѵ. I) неудобно, не¬ 
кстати.— И) пеудачпо, песчастливо. 

іпсошшбсШаз, аііа, Г неудобность, 
'неудобство, невыгодность, аЬзоІ иди 
аіф геі. 

іпсошшбйо, аті, аінш, аге, причи¬ 
нять пепріятности, быть въ тягость, 
стоять на дорогѣ, аЬзоІ. или аісі. 

іпсотгаббаш, см. шсогатобиз П. 
іпсошшббиз, а, иш, неудобный, не- 

-умѣстный, непріятный, невыгодный, 
вредный, тягостпый (прот. соттобиз), 
I) асу.: а) о неодуш.: соііочиіит: ѵа- 
Іеіисіо (нездоровье). — Ь) о лицахъ, тя¬ 
желый, несносный. — И) зиЪз*., іпсот- 
тобит, і, п. а) неудобство. — Ъ) не¬ 
пріятность, тягость, особ. = вредъ, убы¬ 
токъ, неудача, иесчастіе, пораженіе. 

іпсотрегіиз, а, иш, недознанный, отс. 
неизвѣстный. 
шсотрбзКё. асіѵ. не въ надлежащемъ 

порядкѣ, а) несомкнутымъ строемъ, въ 
безпорядкѣ.—Ь) пер., въ рѣчн^нескладно, 
неуклюже. 

іпсотрбзНиз, а, иш, не приведенный 
въ порядокъ, іпсотрозііо ресіѳ (•(•). — 
въ част., а) стоящій несомкнутымъ 
строемъ, марширующій несомкнутымъ 
строемъ, нестройный.—Ь) пер., о рѣчи, 
ораторѣ :с, неправильно расположенный, 
нескладный, неуклюжій. 

іпсошріиз, а, иш, РАй]. съ сотр. не 
приведенный въ надлежащій порядокъ, 
а) физич., о волосахъ, ненричесанный, 
въ безпорядкѣ; о ногтяхъ, пеобрѣзан- 
ный.—Ь) умств., безыскусственный, безъ 

•прикрасъ, простой (прот. сошрінз). 
іпсопсеззиз, а, пш, недозволенный, 

запрещенный, запретный. 
іпсопсішшз, а, иш, нескладный, не¬ 

лѣпый. 
іпсопйНиз, а, иш, не приведенный въ 

надлежащій порядокъ=безпорядочный, 
нестройный; о рѣчи и поэзіи, безпоря¬ 
дочный, безыскусственный, неуклюжій. 

інсопзШгаІш», а, иш, необдуманный, 
I) разз.=необдуманный, безразсудный.— 
II) асііѵ. о лицахъ, безразсудный, опро¬ 
метчивый. 

іпсопзбІаЪШз, е, безутѣшный, пер.= 
неизлѣчимый, неисцѣлимый (*)*). 

іпсопзіанз, апііз, непостоянный, пе¬ 
ремѣнчивый, непослѣдовательный, про¬ 
тиворѣчивый. 
шсопзіапіёг, асіѵ перемѣнчиво, непо¬ 

слѣдовательно. 
іпсопзіапііа, ае, і непостоянство, 

перемѣнчивость, непослѣдовательность. 
іпсопзиііё и (рѣдко) шсопвиНб, асіѵ. 

необдуманно. 
іпсопзаііиз, а, нт, I) тотъ, съ кѣмъ 

не совѣтовались, неспрошенный, іпсоп- 
зиііо зенаіи, не спросивши совѣта у се¬ 
ната. — II) не получившій совѣта, 
безъ совѣта (•(*). — III) необдуманный, 
безразсудный (прот. сігсшпзресіпіз). 

іпсопзитрінз, а, пт, неистраченный, 
неуменыпеиный, цѣлый (і*). 

іпсопіашіпаінз, а, пт, незапятнан¬ 
ный, чистый. 

інсопііпепз, епііз, невоздержный, Ті- 
іуоз, похотливый (I): шапиз, насиль¬ 
ственныя р. (*(*). 

іпсопііпепііа, ае, Г. невоздержность, 
неумѣренность. 

іпсбдно, сохі, сосішп, ёге, I) въ чемъ- 
н. или съ чѣмъ-н. варить, егисаз (|): 
гасіісез ВассЬо (въ или на винѣ); преги., 
красить, окрашивать, ѵеііега Тугіоз іп- 
сосіа гиЬогез (въ пурпуровый цвѣтъ *}•).— 
II) отварить = хорошо сварить, іегііа 
(Гигіа) ішпапіез іпсодиеі ідпе депаз (*)*). 

іпсоггесіиз, а, ит, неисправленный (•(*). 
інсоггаріё, айѵ. неподкупно, безпри¬ 

страстно. 
шсоггиріиз, а, пт, неповрежденный; 

пер., а) о нео душ., неиспорченный = 
неподдѣльный, истинный, искренній, ані- 
пшз: ^шіісіит, безпристрастный. — Ь) о 
людяхъ и ихъ поведеніи, не совращен¬ 
ный съ пути, несоблазненный, непод¬ 
купный, непорочный, сизіоз (*(*): ѵігдо. 

іпсгёЪгезсо, Ъгйі и іпсгёЪевсо, Ъйі, 
ёге, становиться чаще, сильнѣе, усили¬ 
ваться, распространяться; отс. ргоѵегЪіо 
іпсгеЬгиіі, вошло въ пословицу. 

інсгёдіЪШз, е, асу. съ сотр., невѣ¬ 
роятный, неимовѣрный (прот. сгебіЬіІіз), 
a) соб., об. съ 8ир. 2 (напр. ашіііи, йі- 
сіи); н. ріиг. зиЬзі. = невѣроятное. — 
b) пер., невѣроятный = чрезвычайный, 
сгітѳп, (итог. 

іпсгёдІМШёг, асіѵ. невѣроятно, чрез¬ 
вычайно. 

іпсгёбйіав, в, иш, недовѣрчивый, не¬ 
вѣрующій. 
шсгётепіит, і, п. I) приращеніе, прі¬ 

умноженіе, увеличеніе, ростъ, а) соб.. 
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пгЪіз.—Ъ) пер., Ъопогиш: еззе іп іпсге- 
тепіо, увеличиваться; въ част., повы¬ 
шеніе должностного лица. — II) теіоп., 
приращеніе, приростъ, та^пшп Іоѵіз 
іпсгетепіит, питомецъ (+)•: ѵірегеі <1сп- 
Іез, рориіі іпсгетепіа іпіигі, сѣмена (•(*). 

іпсгёрііо, аѵі, аіит, аге, громко шу¬ 
мѣть, I) іпіг. ободряя = кричать кому = 
приглашать, поощрять (пить — II) 1г. 
кричать на кого, бранить, напускаться 
на кого (съ и безъ ѵегЬіз, ѵосіЬиз), аЦш 
(аЦш ѵосіЪиз, громко издѣваться надъ 
кѣмъ), аЦсі. 

іпсгёро, аѵі, аішп, аге, и чаще, йі, 
Кит, аге, I) іпіг.: А) зашумѣть, за¬ 
скрипѣть, загремѣть, 1) соб., аЪзоІ. или 
а^а ге (напр. таііз, щелкать зубами -(-).— 
2) пер., становиться слышнымъ=обна- 
рулшваться, зішиі аЦие іпсгериіі зизрі- 
сіо Іишиііиз, родилось: диі<^иісІ іпсге- 
риегіі, при малѣйшемъ шумѣ.—В) громко 
кричать, іпсгераі иііго (•}*). — II) 1г.: 
A) заставлять гремѣть или дрожать, по¬ 
ражать, ударять, пиЬез (•}*): ресіиз (|).— 
B) заставлять звучать или раздаваться, 
дѣлать слышнымъ, 1) вооб.: а) съ асе. 
инструмента: Іугаш, играть на лирѣ 
(•(•): Іег сгиепіаіаз шапиз, хлопать окр. 
руками (ѣ). — /0 съ асе. звука = изда¬ 
вать, производить, произносить, ІиЬа 
іп^епіет зопііиш, громко играть на трубѣ 
(*)•): Ьаес іп ге^ет. — 2) въ част.: а) 
кого-н. громко звать, а) кричать, на¬ 
пускаться на кого, бранить, издѣваться 
надъ кѣмъ, аЦш потіпе или сіага ѵосе.— 
аЦт ^гаѵііег, ^ио<I (что) еіс.: а^тіуга, 
пѳ еіс., игрой на лирѣ предостерегать, 
чтобы не (І); съ асе. с. іп11= насмѣш¬ 
ливо кричать. — /9) понукать, поощрять, 
шогапіез аегіз гаисі сапог іпсгераі (•(-): 
ециоз ѵегЬегіз ісіи, хлыстать бичомъ 
(*!*)• — Ь) укорять, упрекать, порицать, 
регйгііат Ьаес іп ге^ет іпегерапз. — 
тк. съ асе. с. іпГ. 

іпсгезсо, сгёѵі, ёге, I) нарастать на 
чемъ-н., прирастать, аіеі геі. — II) вы¬ 
растать, увеличиваться въ ростѣ, аЪзоІ. 
или съ <1а1. (во что *(*).— пер., увеличи¬ 
ваться, усиливаться (прот. шіпиі). 

іпегйепіаіив, а, пт, неокровавлен- 
НЫЙ (•}•). 

шегйепіпз, а, пт, некровавый, не- 
кровопролитный, безъ потери (об. съ Ьа- 
па, пе^ие^ прот. сгиепіиз, а) о сраже¬ 
ніи и побѣдѣ, ѵісіогіа, безъ кровопроли¬ 
тія достигнутая. — Ь) о солдатахъ, ехег- 
сііиз, безъ потери крови (= людей). 

іпегнвіо, аѵі, аіиш, аге, корою или 
вооб. 8амазкою покрывать, пачкать (*)*). 

іпсйЪо, аѵі, аіат и йі, Пит1 агеТ 
лежать въ, на чемъ-н., I) вооб., съ <1а1.— 
II) въ част.: а) лежать, спать въ свя¬ 
щенномъ мѣстѣ (чтобы во снѣ получить 
откровеніе насчетъ будущаго вооб. или 
(о больномъ) насчетъ болѣзни), реШЬиз- 
(1*>. — Ь) о птицахъ, высиживая птен¬ 
цовъ, сидѣть, пМіз (|); аЪзоІ. = сидѣть 
на яйцахъ, высиживать птенцовъ. — пер., 
караулить, стеречь, скряжнически обе¬ 
регать имущество (особ, незаконное), ре- 
сипіае: (ІеГоззо аиго (•}*).—с) на извѣст¬ 
номъ мѣстѣ оставаться, находиться, съ 
<Іа1. (•}*). — (I) (поэт.) о неодуш., нахо¬ 
диться надъ чѣмъ, ропіо пох іпсиЪаѣ 
аіга, на морѣ царствуетъ черная ночь. 

* іпеййо, ейяиз, ёге, ковать. Іаріз іп- 
сизиз, кованый (точеный) жерновъ (•*-). 

іпсиісо, аѵі, аіит, аге, втаптывать; 
пер., а) вставлять, вплетать, ѵегЬа 
Огаеса. — Ь) въ память = вперять, впе- 
чатлѣвать, запечатлѣвать, вдалбливать,, 
втолковывать аіцй, аісі аЦсІ, аісі со 
слѣд. асе. с. іпГ., съ иі с. сон}. — с) 
навязывать кому, чему, зе аіф аигіЬиз,, 
насильно заставлять слушать себя. 

іпсиіраіпз, а, пт, безпорочный, без¬ 
укоризненный (*}*). 

іпсиМё, а<Іѵ. неутоиченно, грубо, по 
зная наслажденій утонченнаго образа 
жични. 

1. іпсиііиз, а, шп, необработанный, 
I) соб., а) невоздѣланный, некультиви¬ 
рованный, Іосиз (прот. Іосиз сиііиз или 
сопзііиз): ѵіа, неторная.—Ь) оставлен¬ 
ный въ небреженіи, неубранный, не¬ 
опрятный, сотае, взъерошенные (|): 
Ьотіпез іпіопзі еі іпсиііі. II) пер., не-* 
образованный, неотесанный, незна¬ 
комый съ свѣтскимъ тономъ, грубый,, 
іпдепіиш (■)•): ѵегзиз, негладкіе (р. 

я. іпсиішз, й$, т. небреженіе, нера¬ 
дѣніе (въ физич. и нравств. отнош.). 

іпсишЬо, сйЬйі, сйМІит, ёгс, ложить¬ 
ся на что-н., опираться на что, упираться 
во что, бросаться на кого, на, во что,. 
I) соб.: 1) вооб., съ <Іа1. (напр. Іого (•}*)► 
гетіз, налечь на в. *(*), съ а<1, іп с. асе. 
(папр. іп §1а<Іішп, заколоть себя ме¬ 
чомъ).— 2) въ част., а) о людяхъ, на¬ 
падать, бросаться, іп Ьозіез, іп Масе- 
бопіат. — Ь) о неодуш.: ос) прилегать, 
примыкать, съ <1а1. или съ а<1 с. асе- 
(напр. Іаигиз іпсишЬепз агае, нависшій 
надъ ж. •}*). — /9) устремляться, вры¬ 
ваться, съ <Іа1. (Іешрезіаз іпсиЬиі! зіі- 
ѵі'з •}*). — II) пер.: 1) вооб., налегать 
на что = ревностно заниматься, прила¬ 
гать стараніе, стараться, стремиться къ- 
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-чему, съ іп иди асі с. асе.; тк. иі с. 

•соіу. — 2) въ част.: содѣйствовать рѣ¬ 

шенію, ускорять, аіеі геі (іаіо і*). 
ІпсйпаЬйІа, огиш, п. пеленки и сви¬ 

вальники^ теіоп., колыбель = а) мѣсто 
рожденія, нервоначадьное мѣсто житель¬ 
ства, пребыванія. — Ь) младенчество, 
ішіе аЬ іпсипаЬиІіз.— с) начало. 

іпейгаіиз, а, иш, неизлѣченный (|). 
шсйі’іа, ае, Г. 1) безпечность, безза¬ 

ботность, аЬзоІ. или съ &еп. зиЪ].— П) 
нерадѣніе, небрежность, аЬзоІ. или съ 
^еп. оЬ]'. 

іпейгіозё, абѵ. беззаботно, безиечпо, 
небрежно. 

іисйгібзиз, а, ига, 1) асііѵ., беззабот¬ 
ный, безпечный, небрежный, нерадивый, 
аЬзоІ., съ §еп. или «рѣдко) съ баі. — 
II) разз., небрежный, иебрежно обрабо¬ 
танный. 

і пси гг о, сиггі (тк. сйсиггі), сигзига, 
ёге, бѣжать куда-н., I) изливаться, течь, 
о водахъ, аЬзоІ. или рег заха, ргаесірііі 
аіѵео.—И) набѣгать, А) умышленно на¬ 
бѣгать, нападать, 1) соб.: а) вооб., іп 
соіитпаз: агтепііз (баі. І). — Ь) въ 
част., какъ воен. I. і.: а) на врага на¬ 
падать, бросаться, дѣлать нападеніе, 
аЬзоІ., съ іп с. асе., съ однимъ баі. или 
асе.—/$) на страну д ѣлать набѣгъ, втор¬ 
гаться, іп Масебопіат.—2) пер., напа¬ 
дать, обвинять, іп а^т.— В) случайно 
на кого-н. набѣгать ~ наткнуться, на¬ 
пасть, попасться, очутиться гдѣ-н., 1) 
соб., іп ак}т или аЬзоІ. — 2) пер.: а) 
вооб.: іпс. іп осиіоз, попасться на глаза 
(о лицахъ): поп зоіит іп осиіоз, зеб 
сііаш іп ѵосиіаз таіеуоіогит (о неодуш.), 
попасть.—Ь) о мѣстности = гранича съ 
чѣыъ-н. вдаваться, граничить съ чѣмъ, 
ід риЫісшп Ситапиш. — с) о лицахъ: 
ос) при чтеніи, рѣчи, письмѣ напасть 
па что, іп аЦб.—р) въ бѣду попадать, 
впадать, іп шогЬиш: іп Ггаибет, даться 
вь обманъ: іп регпіеіет, подвергнуться 
іибели: іп обіа* сдѣлаться предметомъ 
ненависти. — б) о временахъ, обстоятель¬ 
ствахъ, встрѣчаться, случаться, аЬзоІ., 
тк. съ іп с. асе. 

іпсигзіо, биіз, Г. набѣгъ, а) напоръ, 
стеченіе, аіотогит. — Ь) набѣгъ, напа¬ 
деніе, вторженіе. 

іпсигэо, аті, аіиш, аге, набѣгать, I) 
умышленно дѣлать набѣги, нападать, 
вторгаться, а) соб., іп Ьозіет, а§гоз.— 
Ь) иер., нападать на кого, іп аіят. — 
II) случайно набѣгать, наталкиваться, 
натыкаться, гашіз (ѣ), гиріЬиз (і*). 
шеигзйз, из, ш. набѣгъ, напоръ, 1) 

соб.: а) вооб.: айиагшп (•)■). — Ь) на¬ 
тискъ, нападеніе. — II) дер.: іпсигзиз 
апітиз ѵагіоз ЬаЬеІ, умъ выдумываетъ 
разнообразные планы (умъ на выдумки 
гораздъ |). 

іпсигѵо. аті, аіиш, аге, кривить, 
гнуть, сгибать. 

іпсигтиз, а, иш, загнутый, согнутый, 
кривой. 

іпсиз, ейбіз, Г. нлковадьпя; іпсибі 
геббеге ѵегзиз, переработать, передѣлать 
стихи (*)•). 

іисйзо, аті, аіиш, аге, обвинять кого, 
ставить въ вину кому, жаловаться на 
кого, что, порицать, аЦт или аЬцб: аЦш 
§гаѵііег оЬ аЦб: аЦт аіф геі: тиііа 
зе іпсизаі, йиі (за то, что онъ и др. 
•)-); тк. съ асе. с. іпГ. 

іпсизіббііиз, а, иш, оставленный безъ 
присмотра, отс. оставленный безъ ка¬ 
раула. 

іпсГіііо, сиззі, сиззига, ёге, ударять 
обо что, I) вооб., съ баі. или съ іп с. 
асе. — II) въ част., бросать, кидать, 
швырять, а) соб.: Ьазіаз. — Ь) пер., 
возбуждать, а) вселять, внушать, аісі 
шеіиш: ѵіш ѵепііз, сообщить (*)•). — р) 
причинять, аіяб пе§о!іі (^). — у) воз¬ 
буждать, іоебиш пипііипі, пускать въ 
ходъ гнусную вѣсть. 

1. іпба&о, аѵі, аіиш, аге, отыскивать 
чутьемъ «о собакѣ), пер. = отыскивать, 
изыскивать, вывѣдывать, изслѣдовать. 

2. іпба&о, &Іпіз, Г. окруженіе, обло¬ 
женіе лѣса тенетами или цѣпью охотни¬ 
ковъ; отс. ѵеіиі іпба^іпе (точно во время 
облавы) біззіраіоз Затпііез а§еге. 

іибё, абѵ. оттуда, I) въ пространствѣ: 
іпбе а 81у§іа ипба ргозріеіепз. — II) 
пор.: 1) оттуда, а) изъ этого. — Ъ) 
вслѣдствіе этого. — 2) во времени, а) 
затѣмъ, йотомъ; тк. беіпсерз іпбе. - 
Ь) съ того времени, іпбе из^ие гере- 
іепз.—с) съ аЬ с. аЫ., ,]аш іпбе а ргіп- 
сіріо, уже съ самаго начала. 

іпбёШнз, а, иш, недоджиый, ненад¬ 
лежащій. 

іпбёсішаіиз, а, иш, неизмънный, до¬ 
стоянный, прочный (*}*). 

іибёсогё, абѵ. непристойно. 
інбёсбгіз, е, непристойный, нсио- 

хвальпый, постыдный. 
* іпбёсбго, аге, искажать, пор¬ 

тить (■)*). 
ііібёсбгнз, а, иш, неирпличный (прат. 

бесогиз), а) извнѣ, неприличный, левра? 
сивый, безобразный. — Ъ) въ правств. 
отн., неприличный, непристойный, не- 
нохвальный, тк. съ баі. регз. 
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іпдёіепэпв, а, шп, незащищенный, 
беззащитный* 

іпёёіезвдо, а, нт, неутомленный. 
* іпйёДёіиз, а, ит, неоплаканный (і*). 
* ішіёіесіаз, а, нт, ненизвержен- 

вы» (+). 
іпйёІёѣШз, е, неизгладимый, вѣч¬ 

ный (1*). 
* іпйёНЪаінз, а, нт, нетронутый, не- 

уменьшенный (!) 
іпдетпаіаз, а, нт, неосужденный 

(прот. йатпаіиз), сіѵет іпёетпаіпт (безъ 
суда) іпіегйсеге. 

іпаёрібгаіпз, а, нт, неоплаканный (!). 
* іпйёргепзиз, а, нт, незамѣтный (!). 
* іпйёзегіиз, а, нт, нешжинутый (!). 
* іпйезігісіиз, а, нт, незадѣтый = 

нетронутый (!). 
* ішіёіопзиз, а,нт, неостриженный = 

волосатый (т). 
іпйёѵііаіиз, а, нт, неизбѣжный, не¬ 

минуемый (!). 
іпйех, (Іісіз, с. показатель, Ьсоб., о 

людяхъ, объявитель, извѣститель; особ, 
показатель, доносчикъ, шпіонъ. — П) 
пер , о неодуш.: а) вооб. указатель, 
показатель, улика, осніі апіті іпсіісез, 
глаза — зеркало души; отс. (іі^ііиз іп- 
<1ех и одно іпсіех, указательный палецъ 
(!). — Ь) въ част: «) заглавіе, надпись, 
ІіЬгі.—р) пробный камень (!). 

1. іпАісепв, епііз, неговорящій, не¬ 
сказывающій, те ішіісепіе, безъ моихъ 
словъ (наставленій). 

2. іпйісепз, рагі. отъ ішііео. 
іпйісішн, Іі, п. показаніе, І) = по¬ 

казаніе, объявленіе, доносъ, 'а) вооб.: 
еа гез езі Неіѵеіііз рег ішіісішп епип- 
Ііаіа: ішіісішп ргоЯіегі, изъявить на¬ 
мѣреніе донести о чемъ. — Ь) предъ 
судомъ, а) іпДісішп ргойіегі, или ойегге, 
или йеіегге, быть согласнымъ, готовымъ 
объявить, дать показаніе: ішіісішп (по¬ 
зволеніе дать показаніе) розіиіагѳ. — р) 
плата за показаніе, рагіет іпсіісіі ассі- 
реге.—II) признакъ, знакъ, доказатель¬ 
ство, ѵепепі; ішіісіо еззе (служить до¬ 
казательствомъ, знакомъ). 

1. ішііео, аѵі, аіиш, аге, показы¬ 
вать, объявлять, открывать, доносить, 
I) вооб.: ак}(1, аіеі аідй, (аіеі) Де аіда 
ге; со слѣд. асе. с. іпі.; нли съ дополн. 
предл. — II) въ част., а) предъ судомъ 
гс о преступленіи объявлять, доносить, 
сопзсіоз * <1ѳ соіуигаііопе. — Ъ) назначать 
цѣну чему-н., оцѣнивать (о продавцѣ), 
йпнішп аіеі. 

2. іпйіео, ёіхі, Дісіпт, ёге, сказы- 
мать, объявлять, обнародывать, оффп- 

ціально объявлять, назначать, I) вооб. г 
сотіііа, (Нет сотііііз: Ьеііит рориіо* 
Котапо; отс. наряжать, откомандиро¬ 
вывать, велѣть прійти куда-н., асі рог- 
іат, Різаз (въ П.). — II) въ част.,- 
повинность налагать, ІгіЪиІшп. 

1. іпйісіиз, а, нт, несказанный, поэт.=? 
невоспѣтый (сагтіпівиз позігіз); какъ 
суд. і. 1.. ішіісія саиза, не выслушавъ 
дѣла, безъ суда. 

2* іпйісінз, а, нт, рагі. отъ іпДісо. 
іпйШш, аДѵ. I) въ пространствѣ = 

оттуда же, аЬзоІ., съ ех с. аЫ., съ. 
аЫ., съ однимъ аЫ. Іосі (напр. ех: 
АсЬаіа: Атегіа).—И) пер., оттуда же = 
изъ того же. 

іпйі&ёпа, ае, с. природный,«туземный, 
зиЬзі., природный житель, туземецъ 
(прот. а<іѵепа)> 

іпйі^епііа, ае, Г. а) нужда (въ сред¬ 
ствахъ и помощи). — Ь) притязатель¬ 
ность. 

іпйідёо* $йі, ёге, I) нуждаться, имѣть, 
нужду въ чемъ, съ деп. или съ аЫ. — 
рагі. іпДі^епз, нуждающійся, какъ зиЬзі.,. 
неимущій, бѣдный. — И) нер.. а) вооб.ѵ 
не имѣть, имѣть недостатокъ, съ аЫ.— 
Ь) замѣчать отсутствіе чего-н.=желать,, 
поп аигі, поп аг^епіі. 

іініі^ёз, §ёіів, т. природный, тузем¬ 
ный, отечественный, зиЬзі. отечествен¬ 
ный герой, объ Энеѣ .и его потомкахъ 
(особ, о Ромулѣ), предкахъ римлянъ, 
которые послѣ своей смерти были почи¬ 
таемы, какъ боги—хранители страны. 

іпДі^езіия, а, пт, неразобранный = 
не приведенный въ порядокъ, бозпоря- 
дочный, нестройный (!). 

ішІщп&ЪишІиз, а, пт, негодующій, 
полный негодованія, со слѣд. асе с. іпі*. 

іпйі^папз, ап (іа, РАсЦ. негодующій, 
недовольный. 

іпйі^паііо, бпіз, Г. негодованіе, неудо¬ 
вольствіе, пер. = возбужденіе негодова¬ 
нія (тк. въ ріиг.). 

іпйі&пё, аДѵ. I) недостойнымъ обра¬ 
зомъ, гнуснымъ образомъ. — II) съ не¬ 
годованіемъ, съ досадой, съ неудоволь¬ 
ствіемъ, іпДідпе раіі или іегге аідеі съ 
асе. с. іпГ. или съ диоД с. сопр 

іпДі&пКаа, а(із, І. I) недостоЙность,. 
а) недостоЙность, низость лица, возму¬ 
тительныя Качества, возмутительное 
поведеніе (пфот. Ді&пііаз), аіф. — Ь) 
непристойность, возмутительность из¬ 
вѣстнаго дѣла или дѣянія, отс. воз¬ 
мутительное обращеніе, оскорбленіе, 
униженіе, геі (дѣ&а), іщигіае: опте», 
іпсііёпігаіез рег&гге. — И) теіоп. (изъ. 
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возмутительнаго обращенія вытекающее) 
негодованіе, досада. 

іпсіідпог, аіпз ашп, агі, считать 
что-н. недостойнымъ, непристойнымъ, 
возмутительнымъ, негодовать, досадо¬ 
вать, аЦсі, (1ѳ аЦа гѳ; съ чиосі; съ 
^иашIо^ие (■)*); съ іп?. или асе. с. іп?. — 
отс. іпсіідпапбиз, а, шп, возмущающій 
душу, возмутительный (■(•). «у нкіідцапз 
какъ РАф. см. выше. 

іпсіідпиз, а, пт, недостойный, I) = 
по своимъ качествамъ недостойный, 
не стоящій кого, чего, раза. = незаслужи¬ 
вающій чего-н. (хорошаго или дурного), 
ас1іѵ.=неспособныи, негодный для чего 
не имѣющій права на что, съ аЫ ; 
(поэт.) съ дев.; или съ зир. 2; съ 
относит, предд.; съ иі с. сов).; (поэт.) 
съ іп?.; въ связи тк. аѣзоі.; отс. іпсіідпі 
еі поп і(іопеі, недостойные и не заслу¬ 
живающіе наказанія (прот. бідпі еі ісіо- 
пеі).—II) пер., о томъ, чего кто-н. (или 
что-н.) не достоинъ или чего кто-н. не 
заслужилъ, недостойный, незаслужен¬ 
ный, отс. непристойный, неприличный, 
несоотвѣтствующій, несовмѣстный, съ 
аЫ.; часто аЬзоІ. = возмутительный, 
позорный, постыдный, отвратительный, 
атог (|), Шіі е,)‘и5 едезіаз: Ьіетз, су¬ 
ровая (*{*): о диат іпбідпа регрѳіегіз, 
сколь незаслуженно (=? невинно) ты 
страдаешь. — отс. іпсіідпшп езѣ съ іп? 
или съ асе. с. іп?., то = неприлично, 
непристойно, то = несправедливо, су¬ 
рово, то = возмутительно, позорно, по¬ 
стыдно.—какъ вводныя восклиц. слова, 
іпбідпит іасіпиз! и одно ішіідппт! = 
стыдъ! срамъ! 

іпёідиз, а, шп, нуждающійся, съ &еп. 
шйШяепз, епііз, нерачительный, не¬ 

брежный^ отс. поп іпй., заботливый. 
ішіШдспІёг, айѵ. нерачительно, не¬ 

брежно, легкомысленно. 
ішШідепііа, ае, I*. нерадѣніе, неради¬ 

вость, небрежность, халатность, медлен¬ 
ность, со слѣд. деп. зиіу. или оЪ) (въ 
чемъ). 

іпаірізсог, беріиз вит, йірізсі, дого¬ 
нять^ настигать. 

іпйівегёінв, а, пт, нераздѣльный, не- 
отдѣльный, пер., безразличный, нераз¬ 
личимый, безъ различія. 

іпйІѵШпз, а, шп, I) неразлучный.— 
II) недѣлимый, согрога (атомы), зиЬзі., 
ішііѵісітші, і, п. атомъ. 

іпйо, йЙі, (Шиш, ёге, I) вкладывать, 
класть куда-н., съ іп с. асе. или съ 
<1аі. — И) класть что-н., накладывать, 
прикладывать, 1) соб.; ѵіпсиіа, нало¬ 

жить. — 2) пер., придавать, давать, 
ЗирегЬо еі Нотае іпбііит содпотеп. 

іпйбсШз, е, I) невыучиваемый, 1) о 
лицахъ, тотъ, кою не легко учитъ, 
непонятливый', туго воспринимающій 
ученіе, неспособный, а) соб., Іюню, 
дгех (*(•).—поэт., неспособный къ чему, 
непривыкшій съ іп?.— Ь) (поэт.) теіоп., 
а) несвѣдущій, неопытный, глупый.— 
Р) необразованный, грубый, диііііг.— 
2) о неодуш., то, чему трудно учитъ, 
трудный, пзиз (деп.) йізсірііпа. — II) 
(поэт.) не выученный = безыскуствен- 
ный, пишегі. 

інйосіпз, а, шп, неученый, необразо¬ 
ванный, неискусный, тк. съ деп. (наир, 
рііаѳ, не умѣющій играть въ мячъ |) 
или (поэт.) съ іпГ. (=не привыкшій).— 

зиЪзі. (т.) необразованный человѣкъ 
(прот. босіиз). 

ішШёз, із, ?. врожденное качество, 
природное свойство; особ, задатки, 
способные къ развитію, природная спо¬ 
собность, талантъ. 

ішШІевсо, (Шйі, ёге, чувствовать боль, 
I) физич , болѣть.—II) при, вслѣдствіе 
чего-н. чувствовать душевную боль, пе¬ 
чалиться, огорчаться, сокрушаться, аЬ- 
зоі или съ аЬІ. (при, по поводу чего-н.), 
съ общимъ асе., ій ірзит (*)*); съ асе. 
с. іп?., съ ^ио<I или яиіа (■)•). 

іпйбтііпз, а, пт, I) неукрощенный, 
необузданный, дикій. — II) неукроти¬ 
мый, неодолимый. 

іпйогшіо, іті, ііпш, Іге, на, при чѳмъ- 
н. спать, съ ааі. — въ карт., съ <Іаі. 
или съ іп с. аЫ. == быть небрежнымъ 
или недѣятельнымъ при чѳмъ-н., нера- 
дѣть о чемъ-н., іапіае сапзаѳ. 

іпйбШиз, а, пш, не надѣленный при¬ 
данымъ, безъ приданаго.—пер., бѣдный, 
скудный, согрога, погребенныя (сож¬ 
женныя) безъ обычныхъ церемоній, 

ішій, др.= іп, въ. 
іпсійЪІШпз, а, пш, несомнѣнный. 
іпййЫіо, аге, сомнѣваться въ чемъ, 

съ баі. 
іпййЫиз, а, пш, несомнѣнный. 
ішШсІае, см. іпапііае. 
іпййсо, Йихі, йисіит, ёге, I) (отъ 

(Іисо ~ тянуть) натягивать, наводить, 
А) наводить что на что, чтобы покрыть, 
надвигать, 1) вооб.: іесіогішп: рішпаз 
тетЪгіз, покрыть члены перьями (+): 
шпЬгаз іеггіз (■)•).—2) въ част., оделсду 
натягивать, надѣвать, въ раза. поэт, 
съ асе., іода іпбисііиг агіиз Ж. — В) 
покрывать, I) вооб.: зсиіа реІІіЬиз. — 
раза. поэт, съ асе., ішіисіа сотіЪпз 
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аигшп ѵісііта, жертва съ позолочен¬ 
ными рогами (І). — 2) въ част., напи¬ 
санное на вощеной дощечкѣ, покры¬ 
вать воскомъ = зачеркивать, вычерки¬ 
вать (прог. геіпциеге, оставлять), по- 
шіпа; ото. отмѣнять, уничтожать, зѳ- 
паіиз сопзиііиіп: Іосаііопет. — С) въ 
приходо-расходную книгу вносить, ре- 
сипіаш іп гаііопет (въ счетъ): аісі 
а§ег ресипіа іп^епіі іпсіисеіиг, станетъ 
кому чрезвычайно дорого. — II) (отъ 
<1исо=вести) вводить, А) соб.: 1) вооб.: 
аЦт съ іп с. асе. или съ асе. Іосі 
(напр Аедурішп), или (поэт.) съ <1аі.— 
2) въ част.: а) кого-н. вводить, а) въ 
жилище, іп ге^іат ЬаЬііапіі саиза. — 
/9) выводить на сцену, на арену, §ІасІі- 
аіогез, регзопат аіф. — Ь) въ каче¬ 
ствѣ вождя вводить, выводить, іигшаз 
(■}•).— В) пер.: 1) вооб.: а^т іп егго- 
гет: (Іізсогсііат іп сіѵііаіет, вносить 
несогласіе.—2) въ част.: а) апітит а<1 
или іп с. асе., обращать вниманіе на 
что-н.; особ, апітит или іп апітит 
іпсі., рѣшиться, съ иі с. со^., съ іпГ. 
или съ асе. с. іпі.—Ь) доводить, побу¬ 
ждать, склонять, а^т асі Ьеііит; тк. 
съ иі с. сопр; аЬзоІ. (напр. ргеііо, зре 
іпДисеге акрп). — рагі. регГ. разз., іп- 
сіисіиз а^а ге (напр. зре), побужден¬ 
ный, прельщенный, увлеченный чѣмъ-н.; 
отс. провести, обмануть,' а^т. — с) 
выводить, представлять,-говоря о чемъ- 
н., а) лицо или что-н., а^т или аЦй: 
а^т соттетогапіет, заставлять (въ 
сочиненіи) кого говорить. — /9) обычай 
2с вводить, тогет поѵит ^сіісіогшп іп 
гет риЫісат. 
шйисііо, бпіз, I. введеніе, вводъ, I) 

соб.: 1) выведеніе на сцену, ^иѵепит 
агтаіогит, выходъ на арену.—2) про¬ 
веденіе воды, іпсіисііопез а^иагит, оро¬ 
шеніе.’-—II) пер.: 1) іп<1. апіті, а) вле¬ 
ченіе сердца, расположеніе къ кому. — 
Ъ) твердое намѣреніе, твердое рѣше¬ 
ніе. — 2) ретор. 1. і.: а) регзопагшп 
йсіа, выдуманное введеніе лицъ (просо¬ 
попея). — Ь) еггогіз іп<1., введеніе въ 
заблужденіе. — с) приведеніе для дока¬ 
зательства аналогичныхъ примѣровъ, 
индуктивный способъ, индуктивный спо¬ 
собъ доказательства, наведеніе, индук¬ 
ція. 

ішіисійз, й, т. побужденіе. 
іпсіиізепз* еп&з, РіЦ). снисходитель¬ 

ный, милостивый, добрый (прот. зеѵе- 
гиз), тк. іи аЦт. 

ішіиі&ешёг, айѵ. снисходительно, ми« 
лоевдво, ласково. 

іпйиі^епііа, ае, I. снисходительность, 
милость, преданность, нѣжная любовь, 
нѣжность (прот. зеѵегііаз), аЬзоІ., съ 
деп. зиіу. или оЦ. (къ кому), съ іп с. 
асе 

іпйиі&ёо, биізі, Йиііит, ёге, I) іпіх., 
быть снисходительнымъ, милостивымъ, 
благосклоннымъ, благоволить, оказывать 
расположеніе, смотрѣть сквозь пальцы 
на что, 1) соб.* аісі или аісі геі: зіЬі 
или апіто (у), не стѣснять себя, ни въ 
чемъ не отказывать себѣ: зіЬі ІіЬега- 
Ііиз, позволить себѣ излишнюю роскошь: 
іпйиідепйо, потворствомъ, излишнею сни¬ 
сходительностію.— 2) пер.: а) преда¬ 
ваться чему, давать мѣсто чему, аісі теі 
(напр., йоіогі: Іасгітіз, проливать по- 
тошелезъ (•(-), огсІіпіЪиз, раздвигать •(*).— 
Ь) заботиться, печься, аісі геі (ѵаіеіи- 
йіпі, ІаЬогі *(*). — II) іг. предоставлять, 
давать, аісі зап^иіпет зиит, принести 
въ жертву. 

ішійо, ййі, <Шит,ёге, I) соб., надѣ¬ 
вать, ѵезіет: агта аісі: зсаіаз, взять 
на голову лѣстницу.— въ разз., іпйиѣит 
еззе зоссіз, быть обутымъ: іпйиіиз §а- 
іеа, въ шлемѣ.— разз. съ асе., Іоп^ат 
іпйиіае (ѵіг^іпез) ѵезіет, въ длинныхъ 
платьяхъ. — И) пер.: 1) вооб.: а) обле¬ 
кать = покрывать, снабжать, давать, <1іі 
іпйиіі зресіе Ьшпапа: аісі зресіет Іаіго- 
шз, представить кого разбойникомъ: зре¬ 
сіет аісі геі, придать чему видъ: аісі 
со^потеп, дать кому прозвище: Іютіпез 
іп ѵиііиз іегагит (*(*): агЬог іпйиіі зе іп 
йогет, покрывается цвѣтомъ (!). — Ь) 
какъ-бы надѣвать — принимать, Ьоті- 
пит %ига$ (о землѣ у). — 2) въ част., 
іпсіиеге зе іп аЦс! или зе а^а ге, запу¬ 
тываться, попадать куда-н., а) соб.: 
зе Ьазііз: зе тисгопе, броситься на свои 
мечъ (•{*).— Ь) пер., зе іп сарііопез: 
іпйиі сопіеззіопе зиа, опутать себя своимъ 
собственнымъ сознаніемъ. 

ішйгезсо, ййгйі, ёге, твердѣть, пер.» 
дѣлаться твердымъ, крѣпкимъ. 

іпййго, аѵі, аіиш, аге, дѣлать твер¬ 
дымъ; пер., укрѣплять, закалять, іпсіи- 
гаіиг гезізіепйо Ьозііит Итог, сопротп-* 
вленіо дѣлаетъ врага нечувствительнымъ 
къ страху. 

іпйизігіа, аеѵ1. неусыпная дѣятель¬ 
ность, трудолюбіе, ревность (тк. въ ріиг.; 
прот. зе^пШез, і^паѵіа); отс. сіе іщіизігіа 
или ех іпбизігіа, съ намѣреніемъ, съ умы¬ 
сломъ, нарочно, 

іпфізігіе, айѵ. дѣятельно, усердно, 
ревностно. 

ішіизігіиз, а, ит, дѣятельный, при-т 
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лежпый, ревностный (прот. зо^піз, і^па- 
ѵиз). 

іпйіШае, агат, Г. перемиріе (соб. и 
•пер!); рег ішіиііаз, во время (= въ те¬ 
ченіе) перемирія. 

ІпёсІІа, ае, Г. неядѣніе = голодъ. 
* Іпё(і)іиз, а, ит, не изданный, не¬ 

извѣстный (*(*). 
ІпсІпсіаЬШз, е, неотразимый, неми¬ 

нуемый, неизбѣжный. 
Інёшбгіог, ётбгі, умирать въ, при 

-чемъ, съ йаі. 
Іпешріиз (іпетіиз), а, ит, некуплен¬ 

ный} прегн. = собственными трудами 
добытый, собственнаго приготовленія. 

іпёнаггаЫІіз, е, невыразимый, неопи¬ 
суемый, неизъяснимый. 

Іпёо, іі (рѣдко іѵі), Ііиш, Іге, вхо¬ 
дить, вступать, I) іпіг.; 1) соб , аЬзоІ. 
или съ іп с. асе. (напр. іп игЬет).— 
2) пер., по времени, наступать, начи¬ 
наться, іпіепз аеіаз, юношескій возрастъ: 
.аЬ іпеипіе аеШѳ или асіоіезсепііа, съ 
молодыхъ, съ юныхъ лѣтъ. — II) Іг.: 
I) соб.: а) вооб.: игЬет: ѵіат, пойти 
по дорогѣ: сопѵіѵіа (ходить на пиры): 
аетиз іпііиг пиіііз еяиіз (!). — Ь) въ 
част., вскочить, ѵассат.— 2) пер., а) 
время начинать, іпііа аезіаіе или Ьіете, 
по наступленіи (—въ началѣ) лѣта :с: 
іпііа іегііа ѵідіііа, ао наступленіи (=въ 
началѣ) третьей ночной стражи.— Ь) 
вступать въ должность, приступать къ 
дѣятельности, начинать, брать на себя, 
ЪеІІигд сит аЦо: типиз аіф (•(*). — 
с) вступать въ извѣстное состояніе, 
условія :с — предпринимать что, аіциат 
ѵіат (избирать дорогу), диа еіс.: сигзиз, 

•броситься ^): зотнит, заснуть (у); 
кромѣ тою см. сопзіііиш, §га!іа, шнпе- 
ги$, гаііо, зосіеіаз, зийга^іит. 

інеріо, асіѵ. неумѣстно, а) не во 
время, некстати. — Ь) нелѣпо, глупо. 

Інеріін., ае, I нелѣпость, глупость} 
чаше ріиг іьерііае, йгшп, I. 

іиеріиз, г. иіс, I) неподходящій, не¬ 
годный, сѣагіае, макулатура (*)*). — И) 
пер., неумѣстный, нелѣпый, пошлый, 
глупый. 
шегшіз, е, и Іпегпшз, а, ит, нево¬ 

оруженный, безоружный, беззащитный; 
дер., сагтеп, никого не оскорбляющее (*(•)♦ 

Івегз, егііз, I) неискусный, роёЧа. — 
II) бездѣйственный, вялый, праздный, 
1) вооб.: а)-о людяхъ, о ихъ состояніи, 
Ііото, оііит. — Ь) пер., о неодуш. и 
аЬзіг.: а) вооб., неподвижный, безу¬ 
спѣшный,-безполезный, праздный, адиа, 
чйюячая в,, іегга (|): ^ие^е1ав. — /?) 

(поэт.) о времени, праздный, іетриз.— 
у) (поэт.) асііѵ., дѣлающій вялымъ, 
разслабляющій. Ггі§нз. — 2) въ част., 
малодушный (прот. іогііз), о живот¬ 
ныхъ. боязливый (|) 

ІпегІІа, ае, і, I) песпособпость, негод¬ 
ность человѣка (ріиг).—И) бездѣйствіе, 
лѣнь (прот ІаЬог). 

ІпёгіШіиз, а, ию, неученый, необра¬ 
зованный. 

Іпезсо, аѵі, аішп, аге, приманивать 
прикормомъ, пер , приманивать, пре¬ 
льщать. 

Іпёѵесіиз, а, пш, взошедшій, взобрав¬ 
шійся ф. 

ІпёѵІіаЬШз, е, неизбѣжный. 
* Іпехсііиз, а, ит, не приведенный 

въ движеніе = спокойный (у) 
іпехсйзаЫІіз, е, пеизвинимый, неизви¬ 

нительный. 
* Інехсизяиз, а, иш, непоколебимый, 

безстрашный (•(•). 
ІпехегсКаіиз, а, иш, непріученный, 

неопытный, тк. съ асі с. асе. §егшнІ. 
ІпехЬаизіиз, а, иш, I) ненечерпап- 

ный, неослабленный. — II) неистощи¬ 
мый (•)*). 

ІпехбгаЫІіз, е, неумолимый, аѣзоі. 
0и<1ех), или съ іп, асіѵегзиз аЦт. 

Інехрееіаіиз, см. іпехзресіаіиз. 
* Іпехрёйііиз, а, ит, запутанный, за¬ 

трудненный (*(-). [шІЙСЯ (I). 
* Іпехреггесіиз, а, ит, пепроснув- 
Іпехрегіиз, а, ит, I) асііѵ.= неясны - 

тавшііі, незнающій по оныту, незнако¬ 
мый съ чѣмъ-н., не привыкшій къ чему, 
аЬзоІ.; съ йаі.; съ асі с. асе — II) 
разз.: 1) пепопробованный, диі(1 іпех- 
регіит геііпдиаі (у).—2) неиспробоваи- 
ный, неиспытанный, недознанный па 
опытѣ, рирріз (•)*), Мез. 

ІнехріаЫІіз, е, I) незьгладилый, не 
искупаемый никакимъ очищеніемъ, зее- 
Іиз* — II) пер., непримиримый} о не¬ 
одуш. = упорный. 

ІпехрІёЫІіз, е, ненасытимый, нена¬ 
сытный (соб. и пер.). 

іпехріёіия, а, иш, ненасыщенный, 
ненасытный, іпехріеіиз Іасгішапз, не 
переставая проливающій слезы (*(•)- 

ІпехрІІсШІіз, е, неудобораспутывас-г 
мый, неудоборазвязываемый} пер., ѵіа, 
непроходимая: Іе^аѣіо, цеудободсполші- 
мое, невозможное: ГасіШаз, ни къ чему 
де ведущая, 

Іпехрібгаіия, а, иш, неизслѣдованный, 
неразвѣданный, слѣд. неизвѣстный, ѵаг 
(Іа: іпехріогаіо, безъ изслѣдованія, безъ 
предварительныхъ раз в ѣдркъ. 
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Іиехри&паЪіШ, е, непреодолимый, не¬ 
побѣдимый (соб. и пер.); отс. §гатеп, 
йеискоренимая (•)•): ѵіа, непроходимая. 

Іпехаресіаіиз, а, ит, неожиданный. 
Іпехзііпсіиа, а, ит, неугасаемый, не¬ 

угасимый, неистребимый^ пер., Гатез, 
неутолимый (•(•): потеп, безсмертное (І): 
ШМо, ненасытная (•(•). 

ІпехвйрёгаЫІів, е, пепереходимый, 
непреодолимый, I) соб.: Аірез, шипі- 
тепішп. — II) пер.: а) ничѣмъ не пре¬ 
вышаемый, іпехзирегаЬіІіа Ьаес егапі.— 
Ъ) непреодолимый, ѵіз Гаіі: іпехзире- 
гаѣіІіЬиз ѵіт айегге (стараться сдѣлать 
невозможное возможнымъ). 

* іпехігісаЫШ, е, неудобораспутывае- 
мый, изъ чего нельзя выпутаться Ж. 

іпГаЪгё, а<1ѵ. неискусно. [ный (•}•). 
* іпіаЪгІсаіиз, а, ит, необработан- 
іпіасёіиз и іиПсёіив, а, ит, неостро¬ 

умный, неловкій, пошлый, об. съ предш. 
поп. 

іп&сишіиа, а, ит, некраснорѣчивый, 
не имѣющій (хорошаго) дара слова. 

іпГат1а ае, Г. дурная молва, отс. без¬ 
славіе, срамъ, позоръ, тк. съ §еп. оіу. 
(изъ-за чего); теіоп., о томъ, кто при¬ 
носитъ дурную славу, срамъ, нозоръ, 
позігі іпіатіа заесіі (|). 

ІпСатіз, е, I) пользующійся дурною 
славою, опороченный (о лицахъ'и не¬ 
одуш.), аЬзоі. или аіяа ге (вслѣдствіе 
чего). — II) безславный, позорный, по¬ 
стыдный, пирііае. 

іпіато, аѵі, аіит, аге, обезславли¬ 
вать, порочить; пер., навлекать подо¬ 
зрѣніе на кого, что, аЦт, аіцй. 

іпГашІиѳ, а, ит, невыразимый=страш¬ 
ный, ужасный, неслыханный; зиЬзі., 
іпіапйа, Огшп, п. ужасныя дѣла, ужасы, 
злодѣйства; отс. іпіапсіит или іпіапсіа! 

ужасъ! ужасное дѣло! (1). 
іпГапз, апііѳ, I) не обладающій да¬ 

ромъ слога, 1) вооб., неговорящій, нѣ¬ 
мой, Ьото, зіаіиа. — 2) о маленькихъ 
дѣтяхъ, маленькій, нѣжный, а) соб.: 
йііиз, риег; зиЬзі. = а) ребенокъ, 
дитя. — Р) младенецъ въ утробѣ ма¬ 
тери,— Ъ) теіоп.: а) (поэт.) = дѣтскій 
(*}*). — В) ребяческій, глупый, ошпіа 
йіегѳ іпГапііа. — П) не обладающій да¬ 
ромъ краснорѣчія, некраснорѣчивый, 
бѣдный словами (прот. сіізегіиз), Ьото: 
ршіог іпГ. = застѣнчивость (|). 

іпГапііа, ае, Г. I) дѣтскій возрастъ, 
дѣтство. — II) отсутствіе дара слова, 
некраснорѣчнвость. 

іпіаійо, аті, аіит, аге, сбивать съ 
толку, дѣлать дуракомъ, ащт. 

іпГаивіиз, а, ит, неблагопріятный* 
приносящій несчастіе, нечастный. 

1. іпГесіиз, а, ит, I) необдѣланный 
(прот. іасіиз), аг^епіит (въ слиткахъ). - 
II) несдѣланный, а) неисполненный, не¬ 
оконченный, несостоявшійся; отс. 4п- 
Гесііз геЬиз, не исполнивъ дѣла, ничего 
не сдѣлавши* іпГесіа ѵісіогіа, не побѣ¬ 
дивши: гесИеге іпГесіит, отмѣнить, вер¬ 
нуть (Ѣ): Гасіа аЦиѳ іпГесіа сапеге,. 
быль и небылицы (|). — Ь) пер., не¬ 
удобоисполнимый, невозможный, піЫІ 
^ат іпіесіит Меіеііо сгейепз, что для 
М. нѣтъ уже ничего невозможнаго. 

2. іпГесіиз, а, ит, см. іп&сіо. 
іиіёсиисіііаз, аіів, Г. неплодородіе, без¬ 

плодіе. 
іпіесипйиз, а, ит, неплодородный, 

безплодный (соб. и пер.), тк. съ аЫ.* 
(чѣмъ). 

іпіёіісііаз, аііз, Г. I) безплодіе, ску¬ 
дость (пер,). — II) несчастное положе¬ 
ніе, несчастіе, бѣдность, тк. аіф іп 
ІіЬегіз. 

іпіёііх, Псіз, I) неплодородный, не¬ 
плодоносный, аЬзоі. или съ аЬІ. — II) 
пер.; а) несчастный, тк. съ апіті (ду¬ 
шевно і*). — Ь) асііѵ. = приносящій 
несчастіе, несчастный для кого, аЬзоі. 
или съ <1аі.; особ. іпГ. агЬог, зловѣщее 
дерево (съ черными плодами, посвя¬ 
щаемыми подземнымъ богамъ; на немъ» 
вѣшали преступниковъ). 

іпГепаё, асіѵ. враждебно. 
іпГепзиз, а, ит, раздраженный, не¬ 

пріязненный, враждебный. 
іпГёгі, б гит, т. см. іпГетз. 
іпГёгІае, агит, Г. жертвоприношенія 

въ честь умершихъ. 
іпГёгІбг, см. іпГегпз. 
іпГёгІйз, I) асіѵ. см. іпГга. — II) асЦ. 

пеиіг., см. іпГегиз II. 
іиГегпиэ, а, ит, внизу находящійся,, 

нижній, I) вооб.: зіа&па.—II) въ част г 
въ подземномъ царствѣ находящійся,, 
подземный, гех, о Плутонѣ (!): раіиз,. 
о Стиксѣ (і*). 

ідіёго, іпійіі, іііаіит, іпГегге, вно¬ 
сить, приносить, неети, бросать, пу¬ 
скать, сажать дсуда-н., I) соб., 1) вооб.,. 
съ <1аІ. (ідпет а^егі, зажигать, тк. 
і&пез іесііз), съ іп или ай с. асе. 
(аЦт іп еииит, сажать на гс: іп зсо- 
риіит, гнать). — 2) въ част.: а) хоро¬ 
нить, аЦт, согриз еойет.—Ъ) вносить,. 
ставить въ счетъ, записывать, гаііопет; 
отс. зитріит сіуіЬиз, поставить гра¬ 
жданамъ въ счеіъ расходы.—с) прино¬ 
сить (въ) жертву, Ьопогев (жертвы) 
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АпсЪізае (|). — (і) тапиз аісі или іп 

акрп, поднять на кого руку, причинять 
насиліе: аісі ѵіт, употребить насиліе 
противъ кого. — е) зідпа, нападать (въ 
боевомъ порядкѣ), атаковать непріятеля, 
съ йаі., съ іп с. асе., съ айѵегзиз или 
сопіга с. асе. — Г) Ьеііит съ (Іаі. или 
съ іп (тк. сопіга) с. асе., итти войною 
на кого, вести наступательную войну 
противъ кого; тк. іпіегге агта, начи¬ 
нать войну, итти войной, аѣзоі. или съ 
баі. — $) рейет или (поэт) ^геззит, 
входить, или вступать, и вражд. рейет 
іпіегге, наступать, нападать на кого, 
аісі; тк. ^гайшп, рп^паш. — Ь) гейех. 
зе іпіегге и тейіаі. іпіеггі, ходить или 
приходить куда-н. особ, съ побочнымъ 
понятіемъ быстроты, устремляться, бро¬ 
саться, вражд. = нападать, ринуться 
броситься, съ айѵ. (напр. ео, яио), съ 
йаі., съ іп или рег с. асе. — И) пер.: 
1) вооб.: зе іп регіеиішп, подвергнуть 
себя опасности: зе ірзѳ іпГегеЬаі еі іп- 
іго йаЪаі, вмѣшивался. — 2) въ част.: 
a) приводить, зегтопет <1ѳ аЦа го, за¬ 
водить : тепііопет аіф геі, упомянуть о 
чемъ: егішіпа, взводить: саизат (тк. 
аісі, противъ кого): аісі саизат ЪеШ, 
искать предлога къ войнѣ съ кѣмъ. — 
b) наносить, причинять, внушать, воз¬ 
буждать, зреш: тогіеш, убить кого: 
роепат, подвергнуть наказанію. 

іпіёгиз, а, иш, сошр. іп&гібг, зир. 
іпГітиз и ітиз, а, ит, внизу нахо¬ 
дящійся, нижній, I) розіі.: іпіегиз, а, 
ит (прот. зирегиз), 1) вооб.: Іоса (*(*): 
таге, Тосканское (прот. зирегит, Адрі¬ 
атическое). — 2) въ част. = въ подзем¬ 
номъ царствѣ находящійся, подземный, 
йитіпа (*(*): іпіегі йіі (прот зирегі), тк. 
объ умершихъ = находящіеся въ подзем¬ 
номъ царствѣ, мертвые, подземный міръ, 
царство мертвыхъ: аЬ іпіегіз ехсііагѳ 
или геѵосаге, воскресить кого.—И) сошр. 
іпіёиог, пеиіг. іпібгшз, §еп. гібгіз, на¬ 
ходящійся ниже, низшій, нижній, 1) по 
мѣсту, ІаЬгит: рагз іпі. КЬепі, низовье: 
аЬ іпіегіогѳ Іосо йісеге, стоя внизу, т.-е. 
не съ каѳедры: іп іпіегіиз Іѳггі, стре¬ 
миться внизъ (|). — 2) пер.: а) по по¬ 
рядку, ѵегзиз, пентаметръ (*(*). — Ь) по 
времени, нозднѣйшій, младшій, аеіаіе 
іпіегіогез.—с) по числу слабѣйшій, сла¬ 
бѣе, іпіегіог питего паѵіит: іпіегіог 
сорііз. — й) по роду, состоянію 2с, ниже 
стоящій, низшій, уступающій, аЬзоІ. 
пли съ аЫ. (по, въ чемъ, напр. йідпі- 
іаіе, Іогіипа, апіто); отс. саиза, второ- 
степеннойважности дѣло: іпіегіогет еззе, 

быть слабѣе, поддаваться. — III) зирегі. 
іпіітиз (іпійтиз), а, ит и ітиз, а, ит. 
(прот. зиттиз), А) іпПтиз (іпійтиз), а,, 
ит, самый нижній, 1) соб.: а) вооб.: 
іп іпйтіз гайісіЪиз топііз, въ самому 
низу у подошвы горы: аЬ іпйто, снизу 
или совсѣмъ внизу. — Ь) рагііі. для 
означенія нижней части, ага, нижняя 
часть жертвенника. — 2) пер., самый 
низкій, по положенію, состоянію гс = 
самый простой, самый худой, Іаех 
рориіі: іпйто Іосо паіиз.-—зиЬзІ. іпйті,. 
Огит, т. люди весьма низкаго происхо¬ 
жденія (прот. зшшпі). — пер., ргесіЬи» 
іпЯтіз, нижайше, покорнѣйше (напр. 
реіегѳ, иі еіс.). — В) Ітиз, а, ит, са¬ 
мый нижній, 1) соб.: а) вооб.: §га- 
йиз: сопѵіѵа, ниже всѣхъ возлежащій 
(1): уох. басъ (прот. ѵох зшпша *[•). — 
зиЬзі;., аЪ іто, снизу, съ основанія, 
изъ глубины, отъ подошвы, тк. внизу,, 
у нижняго конца: іто, внизу, въ глу¬ 
бинѣ (і*): ех іто, снизу, изъ глубины 
(і). — ріиг., іта, нижайшее, низшее- 
(прот. зшшпа); отс. поэт., основаніе, 
глубина (тк. съ §еп., Іопііз); въ част., 
подземное царство.—Ъ) рагііі., для означе¬ 
нія низшей части, низшая часть/ саийа, 
кончикъ хвоста (|): яиегсиз, основаніе- 
дуба (■(■): аЪ іто ресіоге, изъ глубины 
(|): аЪ ітіз ип^иіЬиз (отъ кончиковъ 
ногтей на ногѣ = отъ пятокъ) ай ѵегіі- 
сет зиттит. — 2) пер.: а) нижайшій,, 
по очереди или разряду, аЬ іто (прот. 
аЬ зшшпо): зирегі ітщие йеогит (*(*).— 
Ъ) (поэт.) послѣдній по времени, теп- 
зіз; отс. ай ітит, до конца, наконецъ. 

іпіегѵезсо, ГегЪйі, ёге, начинать ки¬ 
пѣть (|). 

іпіезіё, айѵ. враждебно, непріязненно. 
іпіезіо, аѵі, аіит, аге, нападать, 

преслѣдовать, тревожить, отс. дѣлать, 
небезопаснымъ, аідт или аЦй: аЦт 
аЦа ге. 

іпіезіиз, а, иш, I) асііѵ. = враждеб¬ 
ный, непріязненный, тревожащій, опас¬ 
ный, страшный, а) объ одуш.: ехѳгсі- 
іиз, а^теп. — /9) о неодуш.: Яі1теп(і% 
тапиз (ріиг.), ргоѵіпсіа. — какъ воен. 
і. і. = готовый сдѣлать нападеніе, гото¬ 
вый къ бою, враждебно (какъ врагъ)- 
идущій, іпіезіо ехегсііи ргосейеге: іпіѳ- 
зііз зідпіз, колоннами, построенными въ. 
боевой строй: іеіо іпіезіо, Ьазіа ил» 
Іапсеа іпіезіа, взявши конье на пере¬ 
вѣсъ : ріііз іпіезііз, съ копьями на пере¬ 
вѣсъ мли раскачивая копья. — П) разз- 
= подверженный непріязненнымъ дѣй¬ 
ствіямъ, тревожимый, небезопасный». 
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опасный (прот. Шиз), Іосиз, ііег: аЦй 
іпГезішп еШсеге, или гесісіего, или Ьа- 
Ъеге, дѣлать небезопаснымъ. — съ аЫ. 
^вслѣдствіе чего), ѵіа іасигзіопіЬиз Ьаг- 
Іагогит іпіезіа. 

іпіісёіиз, см. іпГасеіиз. 
іпПсІае еіс. см. іпііііае еіс. 
іпПсІо, іёсі, Гесіит, ёге, вдтълыватъ, 

т.-е. вставлять, вкладывать, смѣшивать 
оъ чѣмъ-н., I) вооб.: Ьос (йісіатпо) 
ялтет іпіісіѣ, растворяетъ бадьянъ въ 
водѣ (і*). -г И) въ част.: 1) краской на¬ 
питывать = красить, окрашивать, а) 
соб.: зе ѵііго: гіѵоз заприте (•)*).' ога 
раііог аІЬиз іпбсіі, покрываетъ (і*). — 
ѣ) пер., (риег) іат іпЯсі йеѣеі Из агіі- 
Ьиз, диаз еіс., обучаться тѣмъ искус¬ 
ствамъ гс.—2) съ чѣмъ-н. вреднымъ смѣ¬ 
шивать = отравлять, а) соб.: раЬиІа 
іаѣо (|). — Ь) пер., отравлять, зара¬ 
жать, напитывать, апітиш или аЦт 
аЦа ге. — поэт., іпГесІит зсеіиз, пре¬ 
ступленіе, которымъ они себя запят¬ 
нали. 

іпЙеХог, агі, см. іпГіііог. 
іоіійёііз, е, певѣриый, недобросовѣст- 

пый, ненадежный (прот. іійеііз). 
ііШйёіІіаз, аііз, Г. невѣрность, недо¬ 

бросовѣстность, ненадежность. 
іпГІйиз, а, ит, невѣрный, ненадеж¬ 

ный (прот. ййиз). 
іпГі<го, йхі, ііхига, ёге, втыкать, вби¬ 

вать, прибить, разз. тк. = воткнуться, 
васѣсть, I) соб.: а) вооб.: аЦй, аЦй съ 
іп с. асе., а^ш или аЦй с. йаі. (напр. 
зійега сегііз іпйха зесііЬиз, прикрѣплен¬ 
ныя къ :с), аЦй с. аЫ. — Ь) прегн., 
нанести, ѵиіпиз іпйхит зиЬ ресіогс, 
рана пониже груди (у).— II) пер., впе- 
чатлѣвать, укоренять, геішо іпйха 
апішо: ^иой езі іпйхит іп ірза паіига, 
что коренится въ самой природѣ, 

іпіішиз, а, ит, см. іпГегиз. 
іпіішіо, Нйі, Гіззиш, еге, врѣзывать, 

зиіеоз іеііигі, бороздить землю (*)*). — 
поэт, о плавающихъ на кораблѣ, зиіеоз 
(тагі ѣ). 

іпГінІіаз, аііз, Г. безпредѣльность, без¬ 
конечность, Іосогит. 

іпПпіІиз, а, ит, не опредѣленный 
границами, I) безграничный, . безпре¬ 
дѣльный, безконечный, 1) соб.: но про¬ 
странству, аііііийо. — 2) нер.. а) по 
времени, безконечный, іетриз, осііига. — 
о) по числу, безчисленный, несмѣтный, 

-мѣ'огочисленный, тиііііийо* — с) по объ¬ 
ему; мѣрѣ, степени, безконечный (без¬ 
конечно большой, богатый), необъятный, 
З&в&ѣриый, зііѵа: ІаЬог: роіезіаз, не¬ 

ограниченная; зиЬзі. іпйпііит, і. п. без¬ 
конечность. — II) неопредѣленный, об¬ 
щій, отс. тк. отвлеченный (прот. йей- 
пііиз, сегіиз), диаезііо. 

іпіігтаІХо, опіз, Г. обезсиденіе, а) 
опроверженіе, гаііопіз. — Ь) отмѣненіе, 
уничтоженіе, ,]*ийісіогит. 

іпйгтііаз, аііз, Г. безсиліе, слабость, 
I) физич., риегогат; теіоп., слабый 
подъ = женщины..—II) пер.: а) умств. 
слабость, безсиліе, Ьотіпит: апіті, 
малодушіе. — аЬзоІ. особ. = бездарность. 
— Ь) нравств. слабость, несамостоятель¬ 
ность, неблагонадежность, Оаііогшшіеѵг 
іаз іпйгтііазяиѳ .іийісіогит (=дийісит) 

іпйгшо, аті, аіит, аге, лишать силъ, 
обезсиливать, ослаблять, I) соб.: пѳ ех 
Іаіеге поѵа шипітепіа тайоге іпйгта- 
гепіиг. — II) пер., ослаблять, поколе¬ 
бать, ййет іезііз: аЦй Гасіит аЬ аЦо, 
отмѣнять, объявить недѣйствительнымъ. 

іпГігшиз, а, ит, безсильный, слабый 
(прот. ѵаіійиз, ѵаіепз), I) соб., физич., 
аЬзоІ. или съ ай с. асе. — II) пер.: 1) 
вооб., слабый, шаткій, маловажный, не¬ 
дѣйствительный, саиііопез, недостаточ¬ 
ные залоги, тк. съ ай с. §епшй. (напр. 
ай ітргоЬапйат)’. — 2) умств и нравств. 
слабый, а) умств. то = робкій, трусли¬ 
вый, малодушный. — то -- суевѣрный, 
съ предразсудками, зит раиіо тіігтіог, 
я нѣсколько болѣе суевѣренъ (у). — Ь) 
нравст., ненадежный, неблагонадежный. 

іпііі, ѵ. сІеГесі., а) (онъ, она) начи¬ 
наетъ, съ іпГ. — Ь) прегн., начинаетъ 
говорить, говоритъ. 

іпГШае, агиш, Г. отрицаніе, только 
въ соединеніи: іпйііаз ігѳ или іге іий- 
ііаз, отпираться, отрицать (прот. Гаіегі, 
сопйіегі), об. съ предш. отрпц. тк. = не 
отрицать, признаваться, съ асе. пли съ 
асе с. іпГ. 

іпГиШІо, опіз, Г. оширательетво, от¬ 
рицаніе. 

іпГШаібг, огіз, т. отпирающійся, от¬ 
рицатель (особ, о должникахъ), Іепіі 
іпГ., отлынивающіе (плохіе) должники. 

іпГШог, аіиз зит, агі, отпираться, 
не признаваться, отрицать (прот. Гаіегі, 
сопйігегі), съ предш. отриц. тк. = не от¬ 
рицать. признаваться, аЬзоІ., съ асе., 
съ асе. с. іпГ. или съ іпГ. 

іпйаштйііо, опіз Г. зажиганіе, іпГегге 
іпйаттаііопет іесііз, жечь дома, 

іпііатто, аѵі, аіит, аге, зажигать, 
а) соб.. а^й, аіяй аЦа ге. — Ь) пер., 
поджигать, воспламенять, возбуждать, 
акрп: а^й (наир, ойіиш): аЦт іп аЦт: 
аЦт ай аіуй (напр. ай §1огіат). 
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іпйаііиз, РАйѵ. сошр. слишкомъ на¬ 
дую = слишкомъ преувеличенно. 

іпЯаІнз, а, шп, РА^. надутый, I) 
соб., надутый, вздутый, соПит: саріііі, 
распущенные. — И) пер. а) надутый, 
гордый, надменпый (прот. іітійиз). — 
Ь) напыщенный, высокопарный^ объ 
ораторѣ и рѣчи. — с) раздраженный, сер¬ 
дитый, апіпшз. 

іпйесіо, йехі, Яехшп, ёге, I) сгибать, 
загибать, изгибать внутрь (отс. осиіоз 
ѵсзігоз, обращать на себя ваши взоры); 
тейіаі. іпйесіі, изгибаться, образовы¬ 
вать дугу (тк. аѣ Іііоге ай игѣет). — 
И) пер., давать другое направленіе, из¬ 
мѣнять, а) неодуш., а) вооб., доз сіѵііѳ, 
извращать смыслъ закона: та^пііийіпет 
апіті, уменьшать.—($) голосъ измѣнять, 
модулировать (тк. съ ай с. асе.). — у) 
дѣлать гибкимъ, огаііопет. — Ъ) скло¬ 
нять, трогать, а^т: ргесіѣиз іпЯесіегѳ 
позігіз, услышь наши просьбы (і*). 

іпйёіиз, а, ит, неоплакапный (*)*). 
іпШ&о, Яіхі, Шсіііт, ёге, I) ударять 

чѣмъ обо что, аіеі зесигіт (кого топо¬ 
ромъ): паѵіз іпйісіа ѵайіз (*}*). — П) 
прегн., ударъ наносить, аісі ѵиіпиз; пер., 
наносить, причинять, аісі іигрііийіпет. 

іпЯо, йаѵі, йаіит, аге, 1) дуть на, 
во что, а) дуть въ инструментъ, ііѣіаз, 
играть на флейтѣ. — Ъ) тонъ подать, 
ешп зопшп, еіс. — И) надувать, 1) 
соб.: надувать, вздувать, раздувать, въ 
разз. тк. = вздуться, распухнуть, атѣаз 
Ъассаз, надуть губы (*}*): сагѣазиз (па¬ 
русъ) іпйаіиг аизіго (*(*). — 2) пер., «) 
кого-н. = чью-л. самонадѣянность уве¬ 
личивать, усиливать, въ хорошемъ смы¬ 
слѣ = возвышать и ободрять, подстре¬ 
кать, въ дурномъ смыслѣ = дѣлат > на¬ 
пыщеннымъ,гордымъ, надменнымъ, а^т, 
апітоз зре Гаізй. — часто іпйаіиз (воз¬ 
бужденный, въ дурномъ смыслѣ = гор¬ 
дый, надменный) аЦа го. — /?) аффектъ 
усиливать, зрет аіеіз, укрѣпить кого въ 
его надеждѣ. 

іпЯйо, Йихі, Яихшп, ёге, втекать, 
вливаться, I) соб., аѣзоі., съ айѵ. (напр., 
Ьис, ^ио) или съ іп с. асе. —> II) пер., 
проникать: а) о лицахъ устремляться, 
врываться, іп Ііаііаш. — Ъ) о лицахъ и 
неодуш., незамѣтно проникать, вкрады¬ 
ваться, іп апітоз, пріобрѣтать благо¬ 
склонность, входить въ милость: іп 
ангез сопііопіз, снискивать расположе¬ 
ніе собранія. 

іпГёйІо, ібйі, Гоззшн, ёге, вкапывать= 
закапывать, зарывать, ацт или аіцй, 
тк. съ іп с. асе. или съ йаі. 

іпГоес..., см. іпГес. 
іпГогтіз, е, не имѣющій надлежа¬ 

щаго образа, вида, безобразный. — пер.* 
безобразный, гадкій, отвратительный. 

іпГогто, аті, аіпт, аге, давать видъ* 
образовывать, дѣлать, I) соб.: сііреипь 
(*(*). — II) пер.: 1) образовывать, аеіа- 
іет риегііет ай ЬитапіШет, доводитъ 
до высшаго развитія. — 2) изображать, 
представлять, составлять себѣ или дать. 
кому понятіе о чемъ, а^т, аЦй. 

іпГогІппІнт, Хі, п. несчастіе, эвфем. 
с= наказаніе, побои. 

іп&а, I) айѵ.'внизу (прот. зирга), а) 
по мѣсту, внизу$ сошр. ниже, дальше 
(въ письмѣ). — Ь) пер., по достоинству, 
ниже, хуже. — II) ргаер. съ асе., подъ 
(прот. зирга), а> по мѣсту, подъ, внизу 
у, внизъ къ, йеіеггѳ іпіга Уеііаш. — 
Ъ) пер., а) по времени, послѣ, позже, 
Нотегиз поп іпіга Ьусигдит Йхіі. — /2} 
по величинѣ, та^пііийіпе іп&а еІерЬап- 
іоз, меньше слоновъ. — у) по достоин* 
ству, отпіа іпіга зе еззѳ, ниже. 

іпГга^Иіз, е, несокрушимый = неосла¬ 
бленный, сильный. 

іпГгёто, йі, ёге, шумѣть, ревѣть, о 
кабанѣ, хрюкать (|). 

1. іпГгёпаіиз, а, шп, безъ узды, е^иі- 
іез, на невзнузданныхъ коняхъ (прот. 
еди. ігепаіі). 

2. іпГгёпаіиз, а, нш, рагі. отъ іп- 
Ггепо. 

* іпГгепйо, ёге, скрипѣть, йепііЪиз, 
скрежетать зубами (*(*). 

іпГгёпіз, е, іпГгёпиз, а, пт, безъ 
узды, невзнузданный, е^шіз іпйгѳпіз (1*); 
пер., Китійаѳ іпігепі, ѣздящіе на не¬ 
взнузданныхъ коняхъ (*(*). 

іпГгёпо, аѵі, аіит, аге, взнуздывать* 
е^иит: сиггиз, надѣвать сбрую на. 
упряжныхъ коней (= впрягать коней въ 
боевыя к. *}*). 

іпйгёпнз, см. іпГгепіз. 
іпГгёдиепз, епііз, нечастый, въ про¬ 

странствѣ и времени (прот. бэдиепз), 
I) въ пространствѣ, а) асііѵ., о толпѣ, 
людей = не полный числомъ, немного¬ 
численный, малочисленный (— въ ма¬ 
ломъ числѣ собравшійся или находящійся)* 
Ьозіез, адтеп: зепаіиз, сенатъ не въ 
(полномъ) числѣ (и поэтому не способный 
къ рѣшенію дѣлъ): зшп еі Еошае еі іп 
ргаейііз іпйэдиепз* у меня ихъ (рабовъ> 
мало и въ Р., и въ п. — Ъ) разз., о мѣст¬ 
ности гс = мало посѣщаемый, мало на¬ 
селенный, немноголюдный, слабо за¬ 
строенный, не многими окруженный, рагз- 
игЬіз іпйэдиепз аейійсііз егаі: зі^па 
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іпігедиепііа, знамена, окружепныя немно¬ 
гими солдатами, саиза, дѣло, которое слу¬ 
шаютъ немногіе (какъ маловажное): іп- 
ігедиепііззіта игЫз (зс. Іоса), весьма 
слабо населенныя части города (прот. 
&едиепііа аейШсііз Іоса). — II) во вре¬ 
мени, о лидахъ, нечасто, рѣдко бываю¬ 
щій, рѣдкій, пеусердный, сиііог йеогшп 
<1*)- 

іпй^иепііа, ае, $. малочисленность, 
.зепаіиз. 

іпГгіп&о, Ггё&і, Ггасіиш, ёге, 1) надла¬ 
мывать, переламывать, 1) соб.: Ііііа (*)*), 
ѵезіез, разорвать (*)*). — 2) пер.: а) фи- 
^ич. надламывать = сломить, ослабить, 
ѵіш тіііішп. аЦш ргоретоашп, почти 
свалить съ ногъ. — Ь) чье-л. мужество, 
аффектъ сокрушить, ослаблять, укро¬ 
щать, унимать, аіф апітшп: йхгогет 

*а1ф: зрез аіф іпй’іп^ііиг, исчезаетъ. — 
рагі. іп&асіиз прегн.,о лидахъ, аЭДесіиз еі 
іпігасіиз, сокрушенный и упавшій духомъ; 
о рѣчи, огаііо іиіі зитшізза еі іпігасіа, 
смиренная н малодушная. — с) полит, 
и нравств. состояніе гс потрясать, под¬ 
рывать, поколебать, разстраивать, упра¬ 
зднять, Затпііішп гез: сопаіиз айѵегза- 
тіопіт; прегн., могущество государства 
или лица сокрушать, смирять, приво¬ 
дить въ покорность: іпігасіа «Гшю (*)•). — 
II) ударять обо что: ІішіпіЬиз ІитЬоз, 
ушибить (*)*). 

іпйгопз, Ггопйіз, безъ зелени == безъ 
кустарника и деревьевъ, голый, а§ег (|). 

іпШа, ае, і. шерстяная повязка (изъ 
<5ѣлой и красной шерсти, то широкая, 
то въ видѣ чалмы; какъ внакъ религіоз¬ 
ной святости и неприкосновенности, она 
служила головнымъ уборомъ жредовъ и 
весталокъ, умоляющихъ о покровитель¬ 
ствѣ и мирныхъ пословъ, тк. жертвен¬ 
ныхъ животныхъ); пер., о неприкосно¬ 
венныхъ государственныхъ угодіяхъ, Ыз 
іпзі^піЪііз аЦие іпШіз ітрегіі ѵепйіііз, 
но продажѣ этихъ украшеній н празд¬ 
ничныхъ одеждъ р. г. 

іпГйшнз, а, ит, см. іпіегиз Ш А. 
іпіипйо, Іййі, Шзиш, ёге, I) вливать, 

1) соб.: а) вооб.: аЦа іп ѵаз. — Ь) въ 
-чашу наливать, аісі ѵіпшп.— с) прегн., 
наливая наполнять, аісі росиіит (*(-).— 
2) пер.: а) толпу устремлять, об. гейех. 
зе іпішніегѳ или іпішиіі, тесііаі. = хлы¬ 
нуть, вторгнуться, ворваться, съ йаі. 
ши съ іп с. асе.; отс. іпіизиз ророіиз, 
собравшійся въ большомъ числѣ (-|:). — 
Ь) аЪзіг. объект, какъ бы вливать=дать 
чему проникнуть, распространять, въ 

,ра8. = проникнуть, распространяться, 

еа ѵіііа іп сіѵііаіет: іпйіза рег агіиз 
шепз. — П) лить куда.-н., надъ, на что 
сыпать, бросать, разз. тесііаі. — изли¬ 
ваться, разливаться, распространяться, 
1) соб.: пітЪит йезирѳг (*(•): іагдоз 
Ьитегіз гогез (*)*): піх іпіиза, выпавшій 
с. (і*); (поэт.) з’ат зоіе іпііізо, съ восхо¬ 
домъ солнца: ткіоз Ьшпегіз іпйіза саріі- 
Іоз, съ распущенными по плечамъ воло¬ 
сами (*(*). — 2) пер.: (поэт.) іпіизиз съ 
йаі., о лицахъ = распростершійся (напр. 
§гетіо, склонившійся на грудь *}*): соііо 
тагііі, обвившая шею (= обнявшая) су- 
прута (•(•). 

іпГпзсо, аті, аіиш, аге, дѣлать тем¬ 
нымъ, чернымъ; пер., а) омрачать, пор¬ 
тить, §1огіат. — Ь) искажать, обезобра¬ 
живать, пес еоз ЬагЬагіез іпГизсаѵега*- 

іп^ётіпо, аѵі, аіиш, аге, I) іг. удваи¬ 
вать =повторять, те тізегит, не" разъ 
восклицать (^).— И) іпіг. усугубляться, 
усиливаться, іп&етіпапі ріаизи, дружно 
рукоплещутъ (*)*): іп§. Ьазііз, бросать 
копья одно за другимъ (*)*). 

іп^ётізсо, ^ётйі, ёге, застонать, и 
вообщ. стонать, вздыхать, охать, ту¬ 
жить при, о чемъ, съ йаі., съ іп с. 
аЫ. 

іп^ёшо, ^ёшйі, ёге, I) іпіг. стонать, 
охать, тужить при, о чемъ (соб. и пер.), 
аѣзоі., съ баѣ., съ іп с. аЫ. — П) іг. 
вздыхать по чемъ, жалѣть, тужить, 
оплакивать (*)*). 

іп&ёпёго, аті, аіиш, аге, при рожде¬ 
ніи надѣлять, вселять, создавать, аісі 
акрі. — рагі. іп^епегаіиз, а, шп, вро¬ 
жденный, іги$а1ііаз іатіііае (йаі.), на¬ 
слѣдственная. 

іп&ёпібзпз, а, ит, I) отъ природы 
годный, удобный для чего-н., съ <1аі., 
съ а<і с. асе. (*(*)• — П) о людяхъ гс = 
даровитый, талантливый, изобрѣтатель¬ 
ный, остроумный, аЪзоІ., (поэт.) съ іп 
или ай с. асе. — гез езі іп§., дѣло за¬ 
мысловатое, требующее прозорливости (у). 

іп^ёпішп, Іі, п. природное свойство, 
природа, I) предмета, Іосі. — II) чело¬ 
вѣка, 1) природная наклонность, нравъ, 
характеръ, рагшп сіѵііе: паіига (отъ 
природы) ішшіііа іп^епіа: іп^епіо зио 
ѵіѵеге, лшть по-своему.—2) относительно 
мыслительной способности, а) вооб. при¬ 
родныя способности, дарованія, природ¬ 
ный умъ, а) соб.: іагйит, асиіит: іп- 
§епіі асіѳз или аситѳп, остроуміе, про¬ 
ницательность: ргошріиз іп§епіо, спо¬ 
собный человѣкъ: сит іпдепіо (толково) 
ѵегзагі іп аф гѳ: ехігеті іпдепіі езі, 
свойственно совершенно тупоумному чело- 
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«ѣку. — Р) теіоп., о лядахъ, умъ, ге- 
шй, зсгіріогит та^па іп&епіа. — Ь) въ 
част., остроуміе, изобрѣтательность, 
находчивость, богатая Фантазія, іп^ѳпіо 
аЪшнІагѳ. 

іппепз, епііз, огромный (большой, вы¬ 
сокій, далекій, широкій гс), колоссаль¬ 
ный, весьма значительный, могучій, 
«ильный (о числ., умств. и нравств. 
величинѣ иди сидѣ), аЪзоі., съ аЫ. 
<напр. і. іата, пользующійся огромной 
«лавою: і. ѵігіѣиз, располагающій огром¬ 
ными силами) или съ §еп. (напр. іп&епз 
уігішп аЦиѳ апіті, обладающій могу¬ 
чимъ духомъ и огромными силами) * апіті 
сильный духомъ. 

іп&ёпйііаз, йііз, Г. I) происхожденіе 
отъ свободныхъ родителей, благородное 
происхожденіе. — И) пер., благород¬ 
ство = откровенность, прямодушіе. 
ш^ёпйиз, а, шп, отъ свободныхъ ро¬ 

дителей родившійся, благороднаго про¬ 
исхожденія: пер., а) благородный. — Ь) 
откровенный, прямодушный. — с) из¬ 
нѣженный, слабый, ѵігез (і). 

іп&ёго, &еззі, ^езіит, ёге, носить 
«уда-н., класть, лить, сыпать, бросать 
куда-н. или на что-н., I) соб.: а^й 
-(Іеіа), аідсі съ іп или айѵегзиз с. асе. 
или съ йаі. — 11) пер.: а) словами или 
губами „подносишьи, произносить, соп- 
тіеіа аіеі, бранить кого (•}*). — Ь) навя¬ 
зывать кому, аЦт (какъ судью сторо¬ 
намъ). 

іп^і&по, $ёпйі, &ёпІІшп, ёге, надѣ¬ 
лять при созданіи (пер.); рагі. іп^епі- 
•іоз, а, иш, врожденный, природный. 

іп&ібгіиз, а, иш, неславный, незнаме¬ 
нитый. 

іп^ійтіёз, ёі, і. зобъ, горло, глотка; 
теіоп. = прожорливость, пьянство. 

іп&гаіё, айѵ. I) безъ пріятности, не¬ 
пріятно. — П) неблагодарно. 

* іп^гаіШсаз, а, иш, неблагодар¬ 
ный (у). 

іп^гаШз и іп&гаііз, асіѵ. противъ воли, 
неохотно. 
іп^гаіпз, а, пт, непріятный, I) вооб., 

непріятный, противный, ѵііа, горемыч¬ 
ная жизнь (|): ІаЬог (ср. II, 2): йііі 
ѣаес огаііо поп іп^гаіа Оаіііз, произвела 
на галловъ очень хорошее впечатлѣніе. — 
II) неблагодарный, 1) зиіу. = неблагодар¬ 
ный, непризнательный, аЪзоі., съ іп с. 
асе., поэт, съ $еп. (заіпііз, за спасеніе 
І*). — 2) оу. = не стоящій потрачен¬ 
ныхъ трудовъ, безполезный, ІаЬог (ср. I): 
фѳгіеиіа (|). 

іп^гаѵезсо,ёге, тяжелѣть, становиться 

болѣе тяжелымъ, пер., а) тяжелѣть, 
становиться въ тягость самому себѣ (объ 
организмѣ: прот. Іѳѵагі), а^а гѳ. — Ь) 
усиливаться, «) въ хорошемъ смыслѣ, 
становиться серьезнѣе, зіийішп (рЬііо- 
зорЬіае) і. соіійіѳ. — р) въ дурномъ 
смыслѣ, становиться тягостнѣе, іп&га- 
ѵезсіі тогЬиз: аппопа, хлѣбъ дорожаетъ. 

іп^гауо, аѵі, аіпт, аге, дѣлать тя¬ 
желѣе, пер., дѣлать тягостнѣе, хуже = 
усиливать, увеличивать, ухудшать (*(*). 
ш&гёй1ог, ^геззпз ват, $гёйі, всту¬ 

пать, I) іпіг.: А) вступать, входить, а) 
соб., съ іпіга, іп, ай с. асе. или (поэт.) 
съ йаі.—Ь) пер., вступать въ извѣстное 
дѣло, приступать, аЪзоі или ѳо ^ио), 
іп зрѳт, возъимѣть надежду: іп зѳгто- 
пет, начать разговоръ. Ш гет риЫі- 
сат, посвятить себя государственной 
службѣ: ай йісепйит. — В) ходить, съ 
айѵ., съ іп с. аЫ., съ рег с. асе. — 
карт., ѵѳзіі^ііз раігіз, итти по слѣ¬ 
дамъ отца, подражать отцу: гесепіі- 
Ьиз ргоеііі ѵезіі^ііз іп^геззиз, немед¬ 
ленно воспользовавшійся одержанною 
побѣдою. — И) 1г.: А) вступать въ, 
на что, ѵіат, отправиться въ дорогу: 
таге, отправиться въ море; карт., ѵѳ- 
зіі&іа раігіз* регіеиіа, подвергнуть себя 
опасностямъ. — В) по времени, вступить, 
начать, а) соб.: ііег, отправиться въ 
путь, та&ізігаіит.— Ь) начать, огаііо- 
пет.—съ іпГ., йісегѳ.—аЪзоі. = начать 
говорить (1). 

іп^геззіо, бпіз, Г. вступленіе, входъ 
куда-н., іогі. 

іп^геззйз, йз, т. I) вступленіе, 1) 
соб.: вступленіе, въѣздъ.—2) пер., на¬ 
чало, іп^геззиз сареге, получить начало 
(|). — И) ходъ, походка; отс. іп^геззп 
ргоЪіЪегі, не имѣть возможности сдѣлать 
свободнаго шагу. 

іп&гйо, &гйі, ёге, врываться, бросать¬ 
ся, нападать, а) объ о душ., аЪзоі., съ 
іп с. асе. или (поэт.) съ йаі. — Ь) о нѳ- 
одуш., нападать, постигать, съ іп с. асе. 

іп^лёп, $иІоіз, п. и ріііг., пахъ, па¬ 
ховая сторона, повздохи, область срам¬ 
ныхъ (переднихъ) частей; теіоп. (эвфем.) 
= половой органъ, и = опухоль въ пе¬ 
редней части таза. 
ш&ог&ио, аѵі, &ге, глубоко погру¬ 

жать, зе іп§иг§і1агѳ, обжираться и на¬ 
пиваться; отс. въ карт., зе іп Іоі Йа§і1іа, 
окунуться въ пучину столькихъ поро¬ 
ковъ: 86 іп аіф соріаз, окунуться въ 
море чьихъ богатствъ (=^ роскошество¬ 
вать на чьи-л. средства). 

* іп§изіа1из, а, иш, неотвѣданный (*(*)» 
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ІпЬаЪШз, е, что нелегко держать въ 
рукѣ, чѣмъ нелегко владѣть — неудоб¬ 
ный, Г) неповоротливый, неуклюжій, 
тяжелый, аѣзоі. или съ ай с. асе. де- 
гшкі. — II) пер. негодный, неспособный 
къ чему, съ йаі. или съ а(1 с. асе. 
(папр. іпЬаЪіІез а(1 сопзепзшп, тѣ, кото¬ 
рые никакъ не могутъ согласиться). 

ІпЬаЫІаЪПіэ, е, необитаемый, неудоб¬ 
ный для жилья. 

ІпЪаЫіо, аѵі, аіпш, аге, обитать, 
жить гдѣ-н. 

Іпііаегёо, Ьаезі, Ьаезош, ёге, запѣ¬ 
нившись вачто-н., повиснуть, держаться 
за что, прилипнуть, засѣсть, I) со б., 
аЬзоІ., съ іп с. аЫ., съ ай с. асе., съ 
йаі. илн съ аЫ. — II) пер.: іегдо, си¬ 
дѣть на шеѣ (карт.): аіеі зетрег, быть 
постоянно около кого (і*): зіийііз, рев¬ 
ностно заниматься (*(*): осиііз, быть по¬ 
стоянно передъ глазами: ѵиШЬпз аідз, 
нс сводить глазъ съ кого (*}*). 

ІпЬаегезсо, Ьаезі, Ьаезпш, ёге, зацѣ¬ 
пившись продолжать висѣть, прилипать, 
приставать, васѣсть, пер., укореняться, 
утверждаться, аѣзоі., съ іп с. аЫ. или 
съ йаі. 

ІпЬаІо, аѵі, аге, дышать на кого, 
аісі аідй (поѣіз роріпат, дохнуть на 
насъ трактирнымъ чадомъ). 

ІпЫЪёо, Ъйі, ЪИит, ёге, I) удержи¬ 
вать, а) вооб. (соб. и пер.), аЦт: аЦй. 
—Ъ) (какъ морской 1. і.) іпЬіѣегѳ (рир- 
ріт) гетіз, или одно іпЬіЬеге (зс. паѵет 
гетіз), или паѵет геіго ІпЬіЬеге, грести 
назадъ (не поворачивая корабля, чтобы 
сняться съ мели или скрыть бѣгство).— 
II) = айЫЪеге, пер., примѣнять къ 
кому, употреблять, а^й, аЦй аісі или 
іп аЦт. 

ІпЫо, аѵі, аіит, аге, разѣвать ротъ, 
a) отъ жадности разѣвать ротъ, хватать 
съ йаі. — пер., смотрѣть на что съ 
жадностью, жаждать, съ жадностью до¬ 
могаться, съ йаі. илилюэт. съ асе. — 
b) отъ любопытства, ожиданія глядѣть 
разиня ротъ, присматриваться, аЬзоІ., 
съ йаі. — (поэт.) отъ удивленія стоять 
съ разипутымъ ртоиъ, удивляться. 

* ІпЬбпезіо, аге, безчестить (у). 
ІпЪбпезІиз, а, шп, а) безчестный, без¬ 

нравственный, постыдный, но аЦй ге, 
обезчещенный (ідпоій таігѳ, обезче¬ 
щенный незнатностью происхожденія сво¬ 
ей матери ■(■). — Ь) гадкій, отвратитель¬ 
ный (на видъ), некрасивый. 

ІпЬбпбгаіиз, а, от, а) не удостоен¬ 
ный почетной должности, почестей, не 
чиновный, тк. не пользующійся поче¬ 

томъ, уваженіемъ (прот. Ьопогаіиз). —■ 
Ь) не удостоенный награды, ненагра* 
жденныі. 

ІпЬбпбгпз, а, пт, а) не пользующійся 
большимъ уваженіемъ, большими поче¬ 
стями. — Ъ) некрасивый. 

ІпЪоггёо, ёге, торчать. Ср. іпЬоггезсо. 
ІпЬоггезсо, Ьоггйі, ёге, I) становиться 

шершавымъ, о волосахъ, становиться 
дыбомъ, щетиниться, а) вооб.: арег іп¬ 
Ьоггиіі агтоз, ощетинилъ шерсть на ло¬ 
паткахъ (|): зрісеа іат сатріз теззіз 
іпЬоггиіі, поля покрылись колосистою 
жатвою (*(*): іпЬоггезсіі таге, взволно- 
вываѳтся: іпЬоггиіі опйа іепеЬгіз, вско¬ 
лыхнулась во мракѣ волна (^). — Ь) въ 
част., отъ холода становиться шерехо- 
ватыиъ, дрожать (■(•). — II) отъ ужасаг 
страха, задрожать, вздрогнуть, содро¬ 
гаться; поэт, пер., о неодуш., задро¬ 
жать. 

ІпЪозрІіаІіз, е, негостепріимный, отс- 
= дикій. 

ІпЬозрІІпз, а, пт, негостепріииный. 
ІпЬйтапё, айѵ. безчеловѣчно. 
ІпЬпшапііа9, аііз, і. безчеловѣчіе, І> 

жестокость, варварство. — II) въ част.,, 
отсутствіе воспитанія, а) вооб., грубость,, 
невѣжливость, невѣжество. — Ъ) скряж¬ 
ничество. 

ІпЬйтапІіёг, айѵ. не поче ловѣ чески г 
а) жестоко, безпощадио. — Ь) невѣжли¬ 
во, грубо. 

ІпЬптаппз, а, пт, безчеловѣчный* 
I) жестокій, варварскій, дикій, ѵох, 
мнѣніе не достойное человѣка. — И) въ. 
част.: а) невѣжливый, неучтивый, гру¬ 
бый. — Ь) необразованный. 

ІпЪйтаіиз, а, шп, не зарытый вѣ 
землю, непогребенный. 

ІпіЪі, айѵ. тамъ-то, въ томъ самомъ, 
мѣстѣ; пер., тотчасъ. 

іпіеіо, см. идіеіо. 
Іпіспз, а, пт, см. іпщішз. 
ІпІтІсё,а(іѵ. враждебно, непріязненпо. 
ІпІтІсШа, ае, I*. вражда, непріязнь;, 

об. въ ріиг. — вражда, непріязнь, вра¬ 
ждебныя отношенія (прот. атіеіііа); 
отс. іпітіеіііаз регзедиі, преслѣдовать- 
личныхъ враговъ. 

* Іпішісо, аѵі, аіит, аге, дѣлать вра¬ 
гомъ, ссорить (•[•). 

Іпішісиз а, иш, враждебный, I) соб. 
= непріязненный, враждебный, о не¬ 
одуш. = вредный, аЬзоІ. или съ йаі.; 
зиЬзі., недругъ, врагъ, противникъ*, 
аіф. — II) поэт. пер. = вражескій, не¬ 
пріятельскій. 
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іпщиё, а(іѵ. неровно; пер. = неспра¬ 
ведливо. 

Іпщиііаз, аііз, і. I) неровность, 1) 
со б., неровность почвы, Іосі.—2) пер.: 
а) трудность, тягость, гегшп, неблаго¬ 
пріятныя обстоятельства. — Ъ) недобро¬ 
желательность, враждебность. — II) не¬ 
равенство, неодинаковость положенія, 
сошііііошз; пер., несправедливость, чрез¬ 
мѣрное требованіе, чрезмѣрная строгость, 
суровость. * 

ІпЦинз (Іпісиз), а, шн, I) неровный, 
косой, отлогій, 1) соб.: (Іогзит (отмель 
І*), азсепзиз. — 2) п^р.: а) неудобный, 
неблагопріятный, опасный, Іо сиз: ра- 
Іиз іпщиа (опасное) пезсііз. — Ь) по 
времени, неблагопріятный, неудобный, 
іетриз.—с) нерасположенный, непріяз¬ 
ненный, неблагосклонный, апітиз: аісі 
или іп а^т.— ріиг. зиЬзі., іпщиі, Огит, 
т. недоброжелатели, враги. — часто 
ае^ш аЦиѳ іпщиі, ае^ш іпщищиѳ, 
друзья и недруги. — II) неравномѣрный, 
1) соб. = слишкомъ большой, слиш¬ 
комъ тяжелый и т. п., рошіиз: зоі, 
чрезмѣрный солнечный жаръ (*(•). — 2) 
пер.: а) косой = завистливый, ѵиііиз 
(I): осиіі (|).—Ъ) теряющій равновѣсіе, 
нехладнонровный, апітиз, неудоволь¬ 
ствіе: апіто іпщио, съ неудовольствіемъ 
(съ досадою), неохотно (Іегге, раіі, 
тогі); тк. іпщиа тепіѳ (іеггѳ |). — с) 
несправедливый, сошііііо; пеиіг. ріиг. 
зиЬзі., рег аѳ^иа рег іпщиа. 

ІпШо, аѵі, аіит, аге, посвящать въ 
мистеріи, допускать къ таинственному 
богослуженію, аЦт Сегегі, допускать къ 
т. б. Церерѣ. 

ІпШит, Хі, п. начало, I) вооб. (прот. 
ехііиз, еѵепіиз), огаііопіз: іпіііит бісешіі 
зитеге, начать говорить: іпіііит саесііз 
или сопйідешіі іасеге, начинать: іпіііит 
сареге аЬ или ех а^а ге; отс. аЪ іпіііо, 
сначала (только о времени)* іпіііо, вна¬ 
чалѣ, сначала. — И) въ част., и боль¬ 
шею частью въ ріиг.: а) основныя на¬ 
чала, первоначальныя основанія знанія 
таіЬетаіісогит. — Ъ) у физиковъ = 
стихіи, элементы.—с) посвященіе къ по¬ 
ступленію въ лучшую жизнь, таинствен¬ 
ное богослуженіе, мистеріи. 

Іпіійз, из, ш. совокупленіе, случка. 
іщісіо (въ ргаез. іпісіо), ^ёсі, іесіиш, 

ёге, 1) вбрасывать, бросать, класть, са¬ 
жать куда-н., 1) соб., съ асіѵ. (напр. 
ео), съ баі., съ іп или рег с. асе., зе 
і., бросаться, іп Ьозіез. — 2) пер.: а) 
вооб.: апітиз зе ііуісіі іп а^б, прони¬ 
каетъ во что-н. — Ь) внушать, причи¬ 

нять, возбуждать, аісі тѳіша, зегириіит: 
іитиііит.—с) вставлять въ рѣчь=упо¬ 
минать, мимоходомъ замѣчать, аЪзоІ., 
аісі сіе аЦа ге или аісі а^б. — II) 
набрасывать, накидывать, бросать на гс, 
1) вооб.: зесигіт аісі: ропіѳт Йитіпі, 
навести: ЬгасЬіа соііо, обнять шею (|).— 
2) въ част.: а) накидывать, надѣвать, 
зіѣі ѵезіет: аісі ігепоз. — Ь) іп}. аісі 
тапит, наложить руку, а) на кого, съ 
(іаі., карт., шіЬі ѵегііаз тапит іщесіі, 
остановила. — (!) на вещь = объявить 
свое право, притязаніе на что, брать 
какъ свою собственность, овладѣвать 
силою чѣмъ-н., присвоивать, съ іп с. 
асе. или съ (іаі. 

іищешніиз, а, шп, а) непріятный, 
противный, аЪзоІ. или съ (іаі. — Ъ) не¬ 
ласковый, суровый. 

іщип&о, зипхі, ^ипсіит, ёге, I) вста¬ 
влять, іп аззѳгез, запустить. — II) при¬ 
ставлять, 1) соб.: ѵіпеаз еі аддегеш 
пшго: іесіа ііуипсіа тиго, дома, при¬ 
мыкавшіе къ стѣнѣ.—2) пер.: а) нано¬ 
сить, причинять, аісі і^потіпіат. — Ъ) 
налагать, возлагать, навязывать, сіѵі- 
іаііѣиз зегѵііиіет: аісі Іаѣогет. 

іп]йгаіиз, а, пт, ненлявшійся, непри¬ 
сягавшій (прот. іигаіиз). 

іп^игіа, ае, Г. нарушеніе чужого пра¬ 
ва, противозаконіе, обида, несправедли¬ 
вость, насиліе, I) соб.: 1) вооб.: пуи- 
гіат аісі іасеге или іпіегге, поступить 
съ кѣмъ несправедливо, обидѣть кого: 
ііуигіа а^т аШсѳге, причинить кому-н: 
іп^игіат ассірегѳ, подвергаться обидѣ: 
Іибісіі, несправедливость приговора: іп- 
Іигіа іиа, тобой нанесенная обида: іщи- 
гіа зиа, ему нанесенная: зосіогиш (со¬ 
юзникамъ): іщигіа гѳіепіогиш едиііит, 
обида, состоявшая въ задержаніи всад¬ 
никовъ: рег іп]игіат, противозаконнымъ 
образомъ, несправедливо: іщигія, не¬ 
справедливо. — 2) въ част., судеб, 
і. і. == оскорбленіе чести, асііо іщигіа- 
гит, искъ объ о. ч. — II) теіоп.: а) 
несправедливо (противозаконно) при¬ 
своенное, незаконное владѣніе, оЬііпегѳ 
іп]’игіат. —Ъ)паказаніе за несправедли¬ 
вое дѣяніе, позігае саесііз (за покушеніе 
на нашу жизнь -)*): сопзиііз. 

Іп]йг1б8ё, абѵ. противозаконно, не¬ 
справедливо. 

іпійгібзиз, а, пш, противозаконно по¬ 
ступающій, несправедливый, преступ¬ 
ный, ѵііа: іп)игіозі ѵепіі, буйные в. (*{*). 

іпщгіиз, а, пш, нарушающій правоу 
несправедливый; отс. тіигішп езі, съ 
асе с. іпі. 



ііуиззп — 322 — Гпбріа 

идиззО, аЫ. ш. безъ приказанія (щют. 
Іиззи аіф). 

іц]пззп89 а, шп, не получившій при¬ 
казанія, безъ приказанія, самъ по себѣ. 
ицпвіё, а<1у. несправедливо, іасіа іп., 

противозаконныя дѣйствія. 
ііцпвОДІа, ае, і. несправедливость, не¬ 

справедливая строгость, суровость. 
іщизінв, а, шп, несправедливый, I) 

соб., а) несправедливый. — зиЬзІ., і^и- 
зішп, і, п. несправедливость.—Ь) слиш¬ 
комъ строгій, суровый. — с) противоза¬ 
конный, незаконный, іепиз: гедпа, про¬ 
тивозаконнопріобрѣтенная власть (*(*).— 
II) пер., слишкомъ тяжелый, іазсіз (•)•). 

іпі..., см. Ш... 
іпт..., сх. ітт... 
іппаЪШз, е, неудобопереплываемый, 

неудобный для плаванія (*(■). 
іппазсог, паінз 8нт, пазсі, I) ро¬ 

ждаться въ, на чемъ, рости, съ <іаі. 
или аѣі. — И) пер., объ аЬзіг., въ, при 
чемъ зарождаться, естественно возни¬ 
кать, проявляться, аЬзоІ. или съ іп с. 
аЫ.— ет* рагі. регГ. іппаіиз, а, шп = 
врожденный, природный, тк. съ <1аі. 

іппаіо, аѵі, аіош, аге, I) вплывать, 
съ іп с. асе. — II) плавать въ, на, по 
чему, 1) соб., аЬзоІ., съ баі;., съ аЫ. 
или съ асе. — 2) пер., изливаться, течь 
куда-н., іппаіаі шкіа биісіз ігеѣо (і). 

* іппауІдаЫНз, е, несудоходный, 
іппѳсіо, пехйі, пехпш, ёге, вплетать, 

I) соб., вплетать, связывать, обвивать, 
аЦ<1, аідеі аіеі геі, а^<1 аЦа ге. — II) 
пер.: сапзаз тогапбі, приводить одну 
причину за другою (*)*) * ігашіет сііепіі, 
обмануть кл. (ср. „оплести" *(*). 

іппііог, піхав (пізііз) .ват, пііі, опи¬ 
раться на, обо что, I) соб., съ аЫ., съ 
іп с. асе. (напр. іп сиЪіішп=облокачи¬ 
ваться), съ аЫ. (напр. аііз = летать), 
рѣдко съ <1а1. — II) пер., основываться 
на чемъ, зависѣть отъ чего, 

іппо, аті, аішп, аге, плавать по чему, 
I) вооб., аЬзоІ., съ <Іаі., (поэт.) съ асе. — 
II) прѳгн., а) плавать по чему на ко¬ 
раблѣ гс, съ <1аі., (поэт.) съ асе. — Ь) 
плыть по чему = протекать, течь по 
чему (о рѣкѣ), съ баі. (*(*). 

іппбсепа, епііз, невредный, I) соб.: 
Ьезѣішп (лесб. вино у). — II) пер.: а) 
безвредный, невинный, ѳрізіоіа. ~ Ь) не¬ 
винный = безпорочный, честный, без¬ 
укоризненный, безкорыстный. 

іппбсепйа, ае, і. невинность = без¬ 
порочность, честность, безукоризнен¬ 
ность, безкорыстіе (прот. аѵагіііа). 

іппбейё, а<1т. безпорочно (у). 

іппбейпз, а, шп, I) асііт. = невред¬ 
ный, безвредный, а) соб.: ѣѳгЪа (*(*): 
Шиз, безопасный (+). — Ь) пер., невин 
ный = безпорочный, честный.—II) разе. 
= неповрежденный, сагіпае (*(*). 

іппофезсо, пбійі, ёге, дѣлаться извѣст¬ 
нымъ, аЬзоІ. или аЦа ге. 

іппбто, аті, аге, обновлять, ее а<і 
а^<1, снова возвращаться къ чему (напр. 
асі іпіетрегапііат, снова стать невоз¬ 
держнымъ). 

іппохіпз, а, пт, I) асііѵ.=невредный, 
безвредный, I) соб. :*апдиіз (*)•).— 2) пер., 
безвредный, невинный, безвинный, аЬзоІ. 
или съ деп. (въ чемъ, въ отношеніи 
чего). — II) разе., 1) неповрежденный, 
невредимый, нетронутый, ірзі іппохіі. — 
2) незаслуженный* 

іппйЪо, пирві, ёге, выходить замужъ 
куда-н., черезъ бравъ, вслѣдствіе брава 
поступить куда-н., дио (=іп ^иае) іппир- 
зіззеі: позігіз ІЬаІашіз, занять мѣсто 
въ качествѣ жены (*(*). 

іппйЪпз, а, не сочетавшійся бра¬ 
комъ, неженатый, незамужняя, поэт, 
пер., Іаигиз, дѣвственный л. (потому 
что Дафна, превращенная въ лавръ, 
осталась дѣвственной). 

іппйшёгаЪІІів, е, неисчислимый, без¬ 
численный. 

іппйшёгпа, а, пт, неисчислимый, без¬ 
численный. 

іппйо, пйі, ёге, кивать, давать знавъ, 
аЬзоІ. или съ <Іаі. регз. 

іпппріа, $. не сочетавшаяся бракомъ, 
незамужняя, риеііа. — зиЬзі., іппиріае, 
агшп, Г. дѣвицы (•[*). 

* ІпоЪШпв, а, пт, незабывшій, по¬ 
мнящій, іпоЬШа тепіе, съ благодар¬ 
ностью (*)*). 

ІпоЪгйіпз, а, пт, незасыпанный, не¬ 
заваленный (■(■). 

* Хпоѣзегѵаіпз, а, пт, оставленный 
безъ вниманія, незамѣченный (у). 

ІпоЯепвпз, а, пт, не подвергшійся 
удару — безпрепятственный, безостано¬ 
вочный, безпрерывный (соб. и пер.). 

ІпоШсІб8П8, а, пт, противный долгу, 
несообразный съ долгомъ, іезіатепішп, 
неправильное 8% (въ которомъ погабыты 
ближайшіе родственники). — о лицахъ, 
непредупредительный; нелюбезный, іп 
а^т. 

Іпбіеасо, біёті, ёге, расти въ, на 
чемъ, аѣзоі. или съ <Ш. 

* Іпбтіпаіпз, а, пт, проклятый, зло¬ 
получный (|). 

Іпбріа, ае, і. безпомощность, I) не¬ 
имѣніе средствъ, бѣдность, нужда (прот. 
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<=соріа), 1) аѣзоі. или съ ^еп. зиЪу — 2) 
теіаііѵ. = недостатокъ, неимѣніе, іга- 
тепіагіа (въ хлѣбѣ); или съ деп., Іосі 
(мѣста): СОП8ІІН, безвыходное состоя¬ 
ніе.— II) безпомощность, затруднитель¬ 
ное положеніе. 

Іп&ріпапз, апііз, нечающій, неожи¬ 
дающій, іпоріпапіез еоз орргеззіі, на¬ 
палъ на нихъ неожиданно; отс. іпорі- 
папіѳ аідо, когда кто-л. ничего нѳ по¬ 
дозрѣвалъ, не ожидалъ, противъ чьего-л. 
ожиданія. 

Іпбршаіб, адѵ. печаяпно, неожиданно. 
Іпбршаіиз, а, пш, I) разз.= нечаян¬ 

ный, неожиданный. — зиѣзі., іпоріпа- 
іиш, і, п. неожиданность; отс. ех іпо* 
ріпаіо, нечаянно, неожиданно.—И) асііѵ. 
= нечающій, неожидающій, аідт іпо- 
ріпаішп іпѵаіеге, орргітеге, напасть 
неожиданно. [данный. 

Іпбрішіз, а, пт, нечаянный, неожи- 
іпсрѳ, бріа, безпомощный, I) не имѣю¬ 

щій средствъ, безъ средствъ, А) = бѣд¬ 
ный, 1) аѣзоі. (прот. соріозиз, ориіеп- 
іиз); пер., а) бѣдный словами, мыслями, 
содержаніемъ, убогій, скудный, сухой 
(прот. соріозиз, аѣшкіапз, Іосиріез). — 
Ь) бѣдственный, жалкій. — 2) геіаііѵ., 
бѣдный чѣмъ-н. =• неимѣющій, лишен¬ 
ный, безъ чего-н. (соб. и пер.), зошпі 
сіѣщие, безъ сна и пищи (•(•): ѵегѣогшп 
или ѵегѣіз, бѣдный словами: гегат, без¬ 
содержательный (•)*): сопзіііі, не знаю¬ 
щій на что рѣшиться, безпомощный: 
ашісогат или аѣ атісіз: тепііз, поте¬ 
рявшій разсудокъ (•)*), тк. = слабоум¬ 
ный (•(■).—В) безсильный, слабый (прот. 
роіепз и роіепііог). — II) безпомощный. 

* Іпбгаіиѳ, а, пт, неизложенный Фор¬ 
мально, ге іпогаіа, не изложивши оффи¬ 
ціально дѣла. 

ІпогбІпаіпз, а, пт, не въ строю (не 
къ рядахъ) стоящій или марширующій, 
не въ порядкѣ. 

Іногпаіоз, а, пт, неукрашенный, а) 
«безъ украшеній, простой. — Ъ) (поэт.) 
невосхваленный, непрославленный, 

іпр..., см. ітр... 
іпргітіз, особенно, см. ргітиз. 
ішщат, см. іпциіо. 
шцаіёа, віів, безпокойный. 
іп<}иШо,аѵі, аіпт, аге, обезпокоивать. 
шцпШпз, а, пш, безпокойный. 
шцпШппз, і, ш. жилецъ (прот. доті- 

«103, хозяинъ); пер., о Цицеронѣ, іпдиі- 
Ііппз сіѵіз Вотае, не родившійся въ Р., 
т.-е. неприродный римлянинъ. 

ішщіпаіпз, а, пт, РАф. нечистый, 
<грязный, гадкій. 

іпциіпо, аѵі, аіит, аге, I) замарать? 
загрязнить, загадить. —пер., запятнать, 
осквернить, обезславить, аЦ<1: аіяа 
ге. — II) (смѣшать съ чѣмъ-н. и т. о.) 
изгадить, ухудшить, а1д<1 аіда ге (*)*)• в 

іпцпіо, об. іпцпаш, із, іі, регГ.. іпциіі, 
говорю; ставится послѣ перваго или нѣ¬ 
сколькихъ словъ приводимой рѣчи; упо¬ 
требляется при приведеніи прямой рѣчи, 
при повтореніяхъ, въ парентезахъ и въ 
возраженіяхъ. 

ііщиіго, циШті, цпізіішп, ёге, I) ис¬ 
кать, отыскивать, согриз аідз. —II) пер., 
а) изслѣдуя стараться вникнуть=изслѣ- 
дывать, разслѣдывать, стараться узнать, 
(іііі^ѳпіег іп еа: іп зе.— съ асе., отпіа 
оічііпе.— Ъ) собирать необходимыя ули¬ 
ки (свидѣтелей) или доказательства для 
жалобы противъ кого, іп аідт: сіе 
аіда ге. 
шцшзШо, опіз, і. I) отыскиваніе. — 

П) пер.: собираніе необходимыхъ уликъ 
или доказательствъ для жалобы противъ 
кого, розыски, предварительное слѣд¬ 
ствіе, тк. съ деп. зиЪі. (напр. ассизаіо- 
гіз) или съ деп. оЪ]. (напр. сапсИйаЫ, 
противъ к.). 

ішрйзіібг, бгіз, т. а) изслѣдователь, 
гегат. — Ъ) собиратель уликъ и дока¬ 
зательствъ для жалобы противъ кого, п 
въ этомъ смыслѣ слѣдователь, 

іпг..., см. ігг... 
* іпзаІйШпз, а, пт, не привѣтство¬ 

ванный при прощаніи, іпдие заіиіа- 
іат Ііпдио, я, не простившись, покидаю 
ее (і*). 

іпзапаЪШз, е, неизлѣчимый; пер. = 
непоправимый, неисправимый, 

іпзапё, асіѵ. безумно (*)*). 
іпзапіа, ае, Г. безуміе, I) безумпое 

поведеніе, а) * безуміе, сумасшествіе, 
ЪеШ, безумное желаніе в. (-(-): сопсиріз- 
сегѳ аідй а<1 іпзапіат, до безумія (= 
очень сильно); ріиг. = безразсудныя 
предпріятія, б. дѣйствія. —Ъ) пер., без¬ 
уміе въ чемъ-н., чрезмѣрная роскошь, 
чрезмѣрная пышность, чрезмѣрная рас¬ 
точительность, аѣзоі. или съ &еп — 
II) изступленіе, восторженность поэта (у). 

іпзапіо, іті и Іі, Пит, Іге, быть безъ 
ума, поступать безумно, вести себя 
сумасбродно, ех іпрзгіа: сегіа гаііопе 
тойодие (систематически и методично): 
зіаіиаз етешіо, помѣшаться на статуяхъ 
(покупать ихъ безъ толку *[*): іп ІіЬег- 
ііпаз, тратить безумныя деньги на в. 
(*(•). — съ асе., зітііет еггогет, подоб¬ 
нымъ же образомъ быть безумнымъ (*(■): 
боііешпіа, дѣлать глупости по модѣ: іп- 



ІП8&ПП8 — 324 — іпзёго 

вапігѳ іиѵаі, пріятно подурачиться (у); 
о морѣ, бушевать (*|-). 

іпзаппз, а, шп, I) разз., 1) безраз¬ 
судный, безумный, сумасшедшій; пер., 
о неодуш., ос) бѣшенный, бушующій, 
Яисіиз (•{*). — р) наполненный неисто¬ 
вымъ шумомъ, неистово-шумный, іопіт. 
—у) безумный = чрезмѣрный, необыкно¬ 
венный (=чрезмѣрно большой, высокій, 
сильный^, топіез: сирШаз.—2) изсту¬ 
пленный, восторженный, ѵаіез (•{*). — 
II) асііѵ. = дѣлающій бѣшеннымъ, ли¬ 
шающій здраваго разсудка, а^иа (*{*). 

іпзаіІаЫІіз, е, I) разз. =ненасытимый, 
ненасытный.—II) асііѵ.=нѳ вызывающій 
пресыщенія. 

* іпзаійгаЪШз, е, ненасытный. 
іпзсіепз, епііз, незнающій; отс. те 

іпзсіепіе, безъ моего вѣдома. 
іпзсіепіёг, асіѵ. неумѣЛо, неискусно, 

іиѣат іпйагѳ. 
іпзсіепііа, ае, і. незнаніе, невѣдѣніе, 

неопытность, аЪзоІ., съ §еп. зиЪ]. или 
оЦ. 

іпзсііё, асіѵ неумѣло, неискусно, не¬ 
уклюже, паѵез іпзсііе іасіаѳ, неуклю¬ 
жіе к. 

іпзсШа, ае, I. I) незнаніе, невѣдѣніе, 
съ §еп. зиЬ].; съ §еп. оіу.; съ допол. 
предл. (съ ^ш аиі шніе). - II) нелов¬ 
кость, неопытность, глупость (прот. 
ргисіепііа), съ §еп. зиЪ]. или оЪ]. 

іпзсііиз, а, пт, глупый, безразсуд¬ 
ный. 

іпзсіиз, а, ит, не вѣдающій, не знаю¬ 
щій, не подозрѣвающій, не посвящен¬ 
ный во что, незнакомый съ чѣмъ, те 
іпзсіо, безъ моего вѣдома; отс. поп или 
Ъаші іпзсіиз, хорошо знающій, аЪзоІ., 
съ §еп., съ дополн. предл. (съ диі, ^ш<I, 
ишіе). 

іпзсгіЪо, зсгірзі, зсгірішп, ёге, I) впи¬ 
сывать, писать или начертать въ, на 
ч., I) соб.: ИЪгіз потеп зпит: аЦ<1 іп 
Ьазі. — въ карт., отпечатлѣть, аЦ<1 іп 
Ггопіе аіф, іп апіто. — 2) пер.: а) 
приписывать=присвоивать, зіЪі потоп 
рЫІозорЬі, называть себя философомъ. 
— Ъ) отмѣчать кого какъ виновника 
(причину) чего, <1еоз зсеіегі, приписывать 
богамъ вину своего преступленія (•}•): 
(Іехігат аіф Іеіо (-}•).—II) надписывать, 
дѣлать надпись, зіаіиаз: ерізіоіат раігі, 
адресовать на имя отца: ІіЪгоз іпзсгірзі 
гЪеіогісоз, озаглавилъ, далъ заглавіе: 
йогез іпзсгіріі пошіпа гѳ§шп, съ начер¬ 
таніемъ именъ царей (•(•): риіѵіз іпзсгі- 
Ъііиг Ъазіа, копье проводитъ борозду по 
леску (■}•): зиа диепщие йеогит іпзсгі- 

Ъіі Гасіез, каждый обликъ живо изобра¬ 
жаетъ бога (*(•). 

іпзсгірііо, бпіз, Г. написаніе, поті-- 
піз; теіоп.=надпись на статуѣ гс, за¬ 
главіе книги. 

іпзсиіро, зспірзі, зсиіріит, его, I)' 
врѣзывать = вырѣзывать, съ <1аі. (на 
ч.); въ разз. тк. съ аЫ. (на ч.). II) 
пер-, отпечатлѣвать, іп апіто, іп теп- 
ііѣиз. 

іпзёсо, зёсйі, зесіит, аге, врѣзывать 
= надрѣзывать, разрѣзать, аідсі. 

іпзесіаііо, бпіз, й преслѣдованіе, Ьо- 
зііз; пер., гоненіе, осмѣиваніе (тк. въ 
ріиг.), аЬзоІ. или съ §еп. оіу. 

іпзесіаібг, бгіз, т. преслѣдователь, 
гонитель. 

іпзесіог, аіиз зпш, агі, I) преслѣдо¬ 
вать, не давать покоя, аЦт; поэт., 
Ьегѣат газігіз, изводить (сорную) тра- 
ву (■}■).—II) пер., преслѣдовать, осмѣи¬ 
вать, а^т или аідсі: аЦт таіесіісііз, 
бранить. 

іпзёпезсо, зёпйі, ёге, старѣть, соста- 
рѣться надъ, при чемъ, съ сіаі. 

іпзёрпііиз, а, иш, непогребенный, не¬ 
похороненный; отс. зериііига іпзериііа, 
похороны—непохороны=похороны безъ 
обычныхъ обрядовъ. 

іпзсдиог, зёсйіиз зпш или зёдийіиз 
зпш, зёдпі, непосредственно слѣдовать* 
слѣдовать по пятамъ, I) въ хорошемъ 
смыслѣ, 1) соб., аЬзоІ. или съ асе. (тк 
о неодуш.); отс. поэт., агѵа зѳтіпе^асіо, 
исходитъ гс: йі^іепіет Іитіпе ріпит, про¬ 
вожать глазами удаляющійся корабль — 
2) пер.: а) вооб., іпзедиііиг сіатог 
ѵігит (•[•): аіф іасіа зизріеіо іпзедиі- 
іиг. — Ь) по порядку и времени, непо¬ 
средственно за чѣмъ-н. слѣдовать, особ, 
рагі. іпзедиепз (напр. сопзиіез, аппиз).— 
с) въ рѣчи, прослѣживать дѣло, про¬ 
должать излагать предметъ, рег§ат ѳі 
іпзедиаг Іопфз. — (I) съ іпі. или съ иі 
с. соп]. = продолжать, стараться, соп- 
ѵѳііеге ѵітеп (*(•).—II) въ дурномъ смы¬ 
слѣ, преслѣдовать, гнаться ва кѣмъ, 1) 

соб , аЪзоІ. или аЦт (тк. съ айѵ., 
какъ-то: сирійе, зігепие): аЦт зігісЪ 
§1а<1іо: аідт іп аЪсІііаз гефпез. — 2) 
пер., преслѣдовать = нападать на кого, 
что, бранить, аідт: аідт Ьеііо (*(•): 
ѵііаѳ ѳ^из іигріішііпепи 

1. іпзёго, зёѵі, зМит, ёге, I) всѣ¬ 
вать; отс. прививать, аі4<1 и аідй а1д& 
гѳ. — II) пер., а) включать, принимать,, 
іп Саіаііпоз АііІіоз. — Ь) прививать, 
вселять, внушать, поѵаз оріпіопез (•(*): 
ѵіѣіа (і). — рагі. іпзііиз, врожденный*. 
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природный, тк. присущій, аЬзоІ., съ 
«Іаі., съ іп с. аЫ. 

2. іпвёго, вёгйі, вегішп, ёге, вклады¬ 
вать, вставлять, всовывать, власть куда- 
н., I) соб.: аіцб: аіцб съ ба4. или съ 
іп с. асе.; отс. (поэт.) осиіоз іп аіф 
ресіога, проникнуть взоромъ въ душу.— 
II) пер.: а) вставлять, вмѣшивать, беоз 
тіпітіз геЪиз: зе ЪеШз, вмѣшаться — 
Ъ) включать, зачислять, помѣщать, аідт 
таііЬиз (въ число п. •(*): з4еШз, помѣ¬ 
стить среди небесныхъ свѣтилъ (== обез¬ 
смертить). 

іпзегіо, аѵі, аіпт, аге, вкладывать, 
всовывать, зіпізігат сіірео (•(*). 

іпзсгѵіо, Іѵі, Іінт, Іге, служить, I) 
соб., въ качествѣ подданнаго, вассала = 
быть подвластнымъ. — П) пер., служить, 
a) = быть услужливымъ, угождать, 
аіеі.—разз., піЬіІ езі а те іпзегѵіішп 
іетрогіз саиза, мнѣ вовсе не приходи¬ 
лось примѣняться къ обстоятельствамъ.— 
b) быть преданнымъ чему, заботиться, 
стараться, домогаться чего, соттобіз, 
агШшз. 

* іпзіЫІо, аге, свистѣть, бушевать (•}•). 
іпзібёо, зёбі, зеззит, ёге, I) іпіг. си¬ 

дѣть на чемъ, 1) соб.: ецио, 4ого (•}•).— 
2) пер., сидѣть, оставаться, аЬзоІ. или 
іп апіто и одно апіто (ба!.).— И) іг.: 
занимать, Іосшп, Гаисез. 

іпзібіае, агшп, Г. I) засада (о мѣстѣ 
и людяхъ въ засадѣ), ітреіиз іпзібіагит, 
тѣхъ, которые находились въ засадѣ. — 
II) пер.: а) возни, коварство; отс. рег 
іпзібіаз, или ех іпзібііз, или одно іпзі¬ 
бііз, коварнымъ образомъ.—Ъ) обманъ, 
съ &еп. зиЪд., посііз (*(*). 

іпзІбШбг, бгіз, т. а) находящійся въ 
засадѣ солдатъ.— Ь) пер., кознодѣй, под- 
стерегатель, ѵііае, покушающійся на ж. 

іпзШог, аіиз зит, агі, I) сидѣть въ 
засадѣ, съ баѣ. = сидя въ засадѣ, под¬ 
карауливать, подстерегать. — II) пер., 
а) строить возни, устраивать ловушку, 
подстерегать,злоумышлять противъ кого, 
чего, покушаться, аЬзоІ. или аісі. Рі- 
гаео.— Ъ) выжидать, зотпо тагііопіт: 
іетрогі или іетрогіЬпз. 

іпзібібзё, абѵ. злокозненно, коварно, 
іпзібібзиз, а, ит, злокозненный, ко¬ 

варный^ о мѣстности, опасный. 
іпзібо, зёбі, зеззшп, ёге, іпіг. и 4г., 

садиться, I) вооб., йогіЬиз (о птицахъ 
1*).— о неодуш., ѵарог іпзебіі Сарііоііо 
(*}•); поэт., бідііоз іпзібегѳ тетЪгіз, 
вдавливаются въ ч. — И) въ част : а) 
располагаться гдѣ-н. на жительство = 
поселиться гдѣ-н., ^§із (*)*).— съ асе. 

сіпегез раігіаѳ (і*).— Ь) занимать мѣсто, 
ее) соб., особ, какъ воен. 4.1., зііуіз (*)*).— 
съ асе.=занимать, ішпиіоз, іііпега.— 
/9) пер., укореняться, запечатлѣваться, 
въ рег?. — засѣсть, вкорениться, запе¬ 
чатлѣться, іи апіто. 

іпзі^пё, із, п. см. іпзі^піз. 
іпзі&піо, іуі, ііит, Іге, отмѣчать, I) 

оттискивать, отпечатывать, іп апітіз 
іатциат іпзі&пііае поіаѳ ѵегііаііз. — 
П) знакомъ отмѣчать, 1) вооб.,отмѣчать, 
налагать клеймо, ознаменовывать, аіцт, 
аіцб а^а гѳ.— 2) прегн., отъ другихъ 
отличать, украшать, аідб иди а^т 
аЦа ге. 

іпзі&піз, е, I) аб]. благодаря особымъ 
примѣтамъ замѣтный, примѣтный, отли¬ 
чающійся, выдающійся, въ хорошемъ и 
дурномъ смыслѣ, I) соб.: ѵезііз: ихогез 
іпзі^пез аиго еі рш^рига.— съ аб с. асе., 
іпзі&піз аб беГогтііаіет, безобразный. — 
2) пер., замѣчательный, выдающійся, 
необыкновенный, въ дурномъ смыслѣ 
тк. = заклейменный, аппиз іпзі&піз іпсеп- 
біо іп^епіі, памятный по гс: Ьото от- 
піЬиз іпзі^піз поііз іигрііибіпіз.— съ аб 
с. асе , іпзі^пез аб Іаибет ѵігі, досто¬ 
славные м. — П) зиЪзі., іпзі^пё, із, п. 
знакъ, I) вооб.; отс. посіигпшп, ночной 
сигналъ: іпзі&пѳ ѵегі, критерій.— 2) въ 
част.: а) знакъ отличія, отличіе, укра¬ 
шеніе (соб. и пер.), циаѳ (паѵіз) ех іп- 
зі§пі со^позсі роіегаі, по флагу. — Ь) о 
выставляемыхъ въ торжественныхъ слу¬ 
чаяхъ драгоцѣнныхъ вещахъ, статуяхъ 
гс, декораціи, пер., циазі ѵегЬогит іп- 
зі§піа, 

іпзі&пііё и іпзі&пШг, абѵ. замѣча¬ 
тельно, необыкновенно, отлично. 

іпзі^пііиз, а, ит, I) рагі. отъ іпзі§- 
піо. — П) РАДі.’ а) замѣтный, явствен¬ 
ный, ясный. — Ъ) замѣчательный, бро¬ 
сающійся въ глаза, необыкновенный. 

іпзШо, зіійі, зиіішп, Іге, впрыгивать, 
вскакивать, бросаться на что-н. или 
куда-н., съ абѵ. (напр. Ьис), съ іп с. 
асе. — поэт, съ баі. и (4г.) съ асе. (напр. 
ипбат, въ воду 1*). 

іпзітйіаііо, бпіз, Г. обвиненіе, съ §еп. 
оЬ). 

іпзітйіо, аѵі, аіпт, аге, обвинять, 
винить кого въ чемъ, особ, ложно = 
навлекать на кого подозрѣніе въ чемъ, 
взводить на кого что, аіцт іаізо: аіцт 
іаізо егітіпе: аіцт ргоЬгі': циоб е§о 
іпзітйіо.— въ разз., ра4іеп4іа іпзітиіагі 
ро4ез4 (можно обвинять въ т). — тк. 
съ асе. .с. іпіГ. (въ разз. съ пот. с. 
асе.). 



Іпзіпсбгиз — 326 іпзбрііив 

* іпзіпсёгиз, а, ит, испорченный, 
сгиог. 

іпзіийо, йѵі, аішп, аге, дать проник¬ 
нуть, пробраться внутрь, вглубь, огсіі- 
пез, диасшпциѳ іпіегѵаііа Даіа еззепі.— 
геЯех., зе іпзіпиагѳ и одно іпзіпиаге и 
тейіаі. іпзішіагі = проникать, проби¬ 
раться, съ іп или іпіег с. асе.; пер., 
вкрадываться къ кому, во что, втираться 
къ кому, іп саизат: іп іатіііагііаіѳт, 
іп сопзиеідкііпет, іп изит, вкрасться 
къ кому въ довѣріе, поддѣлаться къ кому, 
снискать чью дружбу: зѳ іп ^иат та- 
хітѳ ГатШагет изит, вступить въ воз¬ 
можно болѣе близкія отношенія: зе іпз. 
или одно іпзіпиаге аіеі, втереться къ кому 
въ'довѣріе,снискать чью благосклонность. 

іпзіріепз, ріепііз, неразумный, глу¬ 
пый; тк. зиѣзі;., глупецъ. 

іпзізіо, зШі, ёге, I) становиться на 
что, ступить на что; регй. -- стать на что, 
стоять на чемъ, 1) соб.: а) вооб., съ 
айѵ. (напр. Яппііег, стать твердою но¬ 
гою), съ іп с. асе., съ іп с. аЫ. или 
съ гіаі;. (на).— Ъ) въ част.: а) вступать 
на дорогу 2с, пойти по дорогѣ, ііег. — 
/?) съ побочнымъ понятіемъ враждебно¬ 
сти — наступать на кого, тѣснить, пре¬ 
слѣдовать по пятамъ, аісі.— 2) пер.: 
a) вооб. ѵіат йотапйі (■)*): аіф ѵезіі- 
§ііз, итти по ч. стопамъ.— Ъ) въ част., 
налегать на что, ревностно приниматься 
за что, ревностно заняться чѣмъ, еі 
тепіе еі апіто іп Ьеііит, посвящать 
все свое вниманіе и усердіе войнѣ; съ 
однимъ асе. :'тшшз, разрѣшить задачу: 
гаііопет ри^пае, держаться плана сра¬ 
женія; аЪзоІ., зіе іпзііііѣ оге, началъ 
говорить (•(*).—II) (съ побочнымъ поня¬ 
тіемъ задержки), останавливаться, 1) 
соб., аѣзоІ., о лицахъ и неодуш. (напр. 
о ввѣздахъ).— 2) пер.: а) въ рѣчи оста¬ 
навливаться, а) останавливаться, пре¬ 
рывать связь мыслей. — /9) останавли¬ 
ваться на чемъ, оставаться, съ ёаі.— 
b) настаивать на чемъ, съ айѵ. (напр. 
ітрогіипе). — съ іпГ. = продолжать съ 
настойчивостью (напр. йа^ііагѳ). — 

Ср. вм. регй. слово іпзіо. 
іпзШо, бпіз, 'Я I) прививаніе, при¬ 

вивка (тк. въ ріиг.). — II) теіоп., время 
прививки (*(*). 

іпзШѵиз, а, шп, прививной; пер., 
ненастоящій, подставной, ОгассЬиз, са¬ 
мозванный. 

іпзбсІаЪШз, е, необходительный, не¬ 
общительный, неуживчивый, съ <1аі.— 
отс. іпзосіаЬіІет еззѳ аісі, не ужиться 
съ кѣмъ. 

* іпзбІаМШёг, айѵ. неутѣшно (*(•). 
іпзбіепз, епііз, необыкновенный, І> 

противъ обыкновенія. — II) непривыч¬ 
ный, 1) непривыкшій къ чему, съ деп.,. 
съ іп с. аЫ. дегшні. (напр. іп сіісепйо,. 
не пріобрѣтшій навыка произносить 
рѣчи).—поэт., іпзоіепз етігаіиг, съ не¬ 
привычки. — 2) погрѣшающій противъ 
обычая, а) о словахъ, необычный, нео¬ 
быкновенный, странный. — Ь) о поведе¬ 
ніи, а) необыкновенный въ издержкахъ — 
расточительный, съ іп с. аЫ. — /?) въ об¬ 
ращеніи съ другими, высокомѣрный, за¬ 
носчивый, надменный, дерзкій, тк. съ~ 
іп (въ) с. аЫ. — у) необыкновенный, 
чрезмѣрный, Іаеііііа. 

іпзбіепіёг, а<Іѵ. необыкновенно, I) 
противъ обыкновенія (прот. ѵиідо). — 
II) необычно, непривычно, а) въ рѣчи, 
необыкновенно, чрезмѣрно. — Ь) въ по¬ 
веденіи, высокомѣрно, заносчиво, над¬ 
менно, дерзко. 

іпзбІепіХа, ае, Г. I) непривычка къ 
чему, неопытность, незнаніе чего, іогі: 
гегшп зеешкіагит, необыкновенное сча¬ 
стіе. — II) необыкновенность, а) въ рѣчи, 
необычность, странность, неестествен¬ 
ность въ произношеніи.—Ъ) въ поведеніи: 
с$) въ издержкахъ, чрезмѣрная роскошь, 
расточительность гс (прот. сопііпепііа).— 
/9) въ обращеніи съ другими, высокомѣ¬ 
ріе, заносчивость, надменность, дерзость 
(тк. въ ріиг.). 

іизбіезсо, ёге, преступать надлежа¬ 
щую мѣру = становиться высокомѣр¬ 
нымъ, надменнымъ, наглымъ. 

* іпзбШиз, а, ит, неплотный, нетвер¬ 
дый, слабый (і*). 

іпзбШиз, а, ит, I) асііѵ. = непри¬ 
выкшій къ чему, аЬзоІ., съ §еп. или съ 
ай с. асе. — Н) разе. = непривычный, 
необыкновенный тк. съ <Іаі. (для кого, 
чего). 

іпзошпіа, ае, Г. безсонница, 
іпзотпіз, е, безсонный, 
іпзотпіит, 1і, п. сновидѣніе, сонъ, 
іпзбпо, збпйі, збпііит, аге, I) іпіг. 

издавать звукъ, звучать, отс. шумѣть,. 
аѣзоІ. или съ аЫ., напр. саіатіз, играть 
на свирѣляхъ (|): іпзопаі ѵепіо петиз, 
вѣтеръ гудитъ въ рощѣ, роща шумно ко¬ 
лышется вѣтромъ (і*); отс. йадеііо, хлопать 
бичомъ (і*). — II) іг., производить звукъ,, 
ѵегѣега іпзопиіі, хлопнула бичомъ (і*). 

іпзопз, зопііз, невинный (прот. зопз)^ 
I) безвинный (въ ріиг. зиЬзі.).—II) поэт... 
пер. = безвредный. 

іпзбрііиз, а, ит, неусыпный =. без¬ 
сонный, бодрствующій (і*). 
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іпзресіо, аѵі, аішп, аге, смотрѣть, 
глядѣть на что, быть зрителемъ; отс. 
аЦе іпзресіапіе, на чьихъ-д. глазахъ. 

іпзрёгапз, апііз, неожидающій, іпзре- 
гапіі шіЬі ассісііі, противъ моего ожи¬ 
данія. 

іпзрёгаіиз, а, ши, неожиданный; отс. 
ех іпзрегаіо, неожиданно. 

іпзрег&о, зрегзі, зрегзшп, ёге, сыпать 
куда или на что, напрыскивать, пер , 
паеѵі согроге іпзрегзі, разсѣянныя по 
тѣлу (і*). 

іпзрісіо, зрехі, зресіпш, ёге, всматри¬ 
ваться, 1) смотрѣть во или на что, 
a) вооб.: іп зресиіит и одно зресиіит.— 
b) въ част., заглядывать = справляться, 
наводить справки, читать, Іе^ез, ІіЬгоз 
Зіѣуіііпоз.—П) осматривать, обозрѣвать, 
разсматривать, 1) соб., аѣзоі., съ асе., 
игѣет, Котат.— особ въ качествѣ, а) 
покупателя, сапіеІаЬгит: едиоз (*)*). — 
Ь) пословъ, гет.— с) надзорщиковъ, дѣ¬ 
лать смотръ, агта, е^иоз. — сі) жре¬ 
цовъ 2с, ЯЬгаз Ж.— е) шпіона, ботоз 
(о троян, конѣ {). — 2) пер., всматри¬ 
ваться, разсматривать, разбирать, аідш 
(характеръ, образъ жизни чей-н.), аіфп 
а риего (чью-л. жизнь съ дѣтства). 

* іпзріео, аге, заострять, зазубри¬ 
вать (*)•). 

іпзріго, аѵі, аіиш, аге, I) іпіг.: дуть 
на, во что, сопсЬае (*}*). — II) ѣг.: вду¬ 
вать, вдыхать, а) соб.: ѵігиз (*)•)- ѵепе- 
пит тогзіѣиз (і*). — ѣ) пер., вселять, 
внушать, аіеі оссиііит і^пет (-(-). 

* іпзрбііаіиз, а, пт, не взятый въ до¬ 
бычу, неснятыи (*)*). 

іпзіаѣіііз, е, неустойчивый, I) ас!іѵ.= 
не твердо стоящій, нестойкій, нетвер¬ 
дый, шаткій, ненадежный, непостоянный 
(соб. и пер.), аЬзоІ. или съ а<і с. асе. 
(напр. аб сопіегепбаз тапиз, въ руко¬ 
пашномъ бою).—II) разз., на чемъ трудно 
стоятъ =• не удобный для стоянія, шат¬ 
кій, Іеііиз (і*). 

іпзіапз, апііз, РАб]. предстоящій въ 
ближайшемъ будущемъ, угрожающій, 
настоящій; зиѣзі., іпзіапз, апііз, п. 
(прот. іиіигит), тк. ріиг. іпзіапііа, Іиш, 
п. непосредственно предстоящее, на¬ 
стоящее (прот. ргаеіегііа, ііііига; или 
ѵеіизіа, давно прошедшее, гесепііа, не¬ 
давнее).— П) настоятельный, настойчи¬ 
вый, сильный. 

іпзіаг, п. іпсіесі., образъ, видъ, диап- 
іип* іпзіаг іп ірзо! какой у него внуши¬ 
тельный видъ! (■)*): рагѵшп іпзіаг еогшп 
циае еіс., ничтожное подобіе того, что 
2С. — об. іпзіаг (или у поздн. аб іпзіаг) 

съ &еп., на подобіе => столь же большой, 
столь же многій, такого же рода какъ, 
совершенно какъ.—часто іпзіаг аіф или 
аіф геі еззе, іпзіаг Ъаѣѳге, іпзіаг оЬІі- 
пеге, быть равнымъ чему = быть такой 
же величины (объема) какъ, быть такимъ 
же многочисленнымъ, имѣть такое же 
значеніе, значить столько же какъ, за¬ 
ступать мѣсто чего, быть равнозначу- 
щимъ, равнымъ чему, Ріаіо шіЬі езі іп¬ 
зіаг отпіит, П. мнѣ замѣняетъ всѣхъ: 
іпзіаг риіаге, считать равнымъ: іпзіаг 
шогііз риіетиз. 

іпзіаигаііо, бпіз, Г. возобновленіе, по¬ 
втореніе. 

іпзіапго, аѵі, аіиш, аге, устраивать, 
I) вооб., устраивать, приготовлять, сѣо- 
гоз (*)*).—II) прегн.: а) снова устраивать, 
возобновлять, повторять, а) празднество, 
засгШсішп, Ішіоз <Ііет шшт. йіет (Іопіз, 
снова праздновать день приношеніемъ да¬ 
ровъ (і*). — /9) дѣяніе, саебет: Ъеііит: 
іаііа бгаііз іпзіаигаіе, ниспошлите снова 
такое же бѣдствіе, но грекамъ (|). — 
ѣ) возстановлять, іпзіаигаіі (зипі) апіші 
(бодрость) съ іпГ. (1). 

іпзіегпо, эігаѵі, зігаіит, ёге, стлать 
на чемъ, I) покрывать, е^иит, осѣдлать 
лошадь.—II) настилать, разстилать, аЦс! 
(I), аіцб аісі геі (І). 

іпзіі^о, аѵі, аішп, аге, возбуждать, 
поджигать, подстрекать (въ хорошемъ и 
дурномъ смыслѣ), аѣрп: аіцт а^а ге 
(-)*): аідт іп аіцт или іп агта.— аѣзоі.: 
іпзіі^апіе 1е, по твоему подговору. 

іпзііііо, аѵі, аінш, аге, I) вливать 
что-н. каплями, съ (Іа!., съ іп с. асе.; 
пер., мало-по-малу внушать, а1ц<1 аигі- 
сиііз, нашоптывать (*)*). — И) капать на 
что, дрлбить, заха (|). 

* іпзіітйіаібг, бгіз, т. подстрекатель, 
съ §еп. (къ ч.) 

* іпзіішйіо, аге, побуждать, подстре¬ 
кать (у) 

іпзііпсіпз, а, пт, побужденный, под¬ 
стрекнутый, аіда ге: аЦа ге іп (къ ч.) 
аЦб. 

іпзіііа ае, 1. обшивка, оборка на ту¬ 
никѣ римской матроны; отс. (поэт.) ше- 
Іоп. --- знатная дама, матрона. 

іпзііібг, бгіз, ш. мелочной торговецъ, 
а) лавочникъ. — Ъ) разнощикъ. 

іпзШйо, ійі, ійіпш, ёге, I) становить 
куда-н., ставить, ѵез!і§іа шніа зіпізігі 
ребіз, ступать ^босого лѣвою ногою Ж.— 
П) съ побочнымъ понятіемъ устройства, 
приготовленія = устанавливать, а) ста¬ 
вить, разставлять, выстраивать, тк. = 
Формировать, выставлять, асіет <іир!і- 
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сет: йиаз Іе^іопез ех еіс.— съ двумя 
асе., а^т Ьегесіет, назначить наслѣд¬ 
никомъ: а^оз зіЪі атіеоз, пріобрѣсти 
себѣ въ комъ д.—Ъ) устраивать, строить, 
начинать иди предпринять постройку 
(устройство) чего-н., іштіт, паѵез, рііа, 
приготовлять.—с) дѣлать приготовленія, 
принимать мѣры къ чему, предприни¬ 
мать, начинать что, йеіесішп, ѵіат: соп- 
йіііопет, поставить у.: зіЬі ^иаезіит, 
доставить: зеппопеш Іоп^іогет, заво¬ 
дить: аѣ іпзіііиіо сопзіііо йеіеггегѳ, от¬ 
клоняться отъ задуманнаго плана. — съ 
іпГ.=дѣлать необходимыя распоряженія, 
принимать мѣры къ тому, что-бы что-н. 
было сдѣлано, предпринимать, ставить 
своей* задачей, постановлять, рѣшать, 
начинать. — <1) установлять, учреждать, 
вводить, рогіогішп: сепзит, йіез Гезіоз: 
Іе^ет, роепат: іпзіііиіа гаііо, принятый 
способъ; съ іп?.=заводить, вводить обы¬ 
чай; аЬзоІ., иі іпзіііиегаі, по заведен¬ 
ному имъ порядку, по своему обыкно¬ 
венію. — е) что-н. уже существующее 
устраивать, приводить въ порядокъ, сі- 
ѵііаіез, сіѵііаіит шогез: На аЬ айоіез- 
сепііа ѵііат іпзіііиіззе, иі еіе., такъ 
устроилъ жизнь, что 2с. — I) наставлять, 
обучать для опредѣленной дѣли, живот¬ 
ныхъ дрессировать, а^ш Ьепе: а^ш ай 
а^й. 

іпзОДйіит, і, п. а) предпріятіе, начи¬ 
наніе, планъ, поп ай позігит іпзіііиіит 
регііпеі.— Ь) обычаемъ, обыкновеніемъ, 
устройствомъ вызванное установленіе, 
учрежденіе, устройство, порядокъ до¬ 
машней и гражданской жизни, ех іпзіі¬ 
іиіо, по постановленію, по обычаю: іпзіі- 
іиіит ѵііае сареге, избрать извѣстный 
образъ жизни; отс. обычай, обыкновеніе, 
іпзіііиіо зио, по своему обыкновенію.— 
с) наставленіе; въ ріиг. тк. = основныя 
положенія филос. школы. 

іпзіо, зШі, ііізіаійгиз, аге, іпіг. и іг. 
1) стоять или останавливаться на чемъ- 
н., съ іп с. аЫ. или съ аЫ. (напр. зи- 
§із, засѣсть на высотахъ *}*).— II) пер., 
налегать, 1) сидѣть па шея», а) о ли¬ 
цахъ, наступать, нападать, тѣснить, го¬ 
рячо преслѣдовать, а) вооб., аЬзоІ., съ 
аЫ. или съ йаі. регз. -- Р) воен. і. і., 
аЬзоІ., или съ айу. (напр. аегііег, ^га- 
ѵіиз), или съ йаі. (напр. ЬозііЬиз: се- 
йепіі). — Ь) о времени и обстоятель¬ 
ствахъ = предстоять, угрожать, прибли¬ 
жаться, аіеі ііег іпзіаі: Ьеііит іпзіаі.— 
2) налегать на что, неутомимо, усердно 
заниматься, съ усердіемъ посвящать себя 
чему-н., орегі (і*): сштшп, усердно из¬ 

готовлять (•(*); отс. настаивать на чемъ, 
не переставать, упорно продолжать, 
аЬзоІ. или съ іпГ.; съ общимъ асе. и съ 
йѳ с. аЫ. (напр. шшт іпзіагѳ йѳ іпйи- 
іііз). — 3) прибѣгая къ просьбамъ, на¬ 
стаивать, приставать, настоятельно про¬ 
сить, аЬзоІ. или съ айѵ., іпзі. или аісі 
іпзі. съ иі с. соп). 

* іпзігаіиз, а, пт, непокрытый (|). 
шзігёро, ёге, шумѣть, скрипѣть, тре¬ 

щать (•)*). 
іпзігисііо, бпіз, Г. построеніе, приве¬ 

деніе въ порядокъ, зі§погшп, водруженіе 
знаменъ. 

* іпзігпсііиз, айѵ. сотр. съ большими 
приготовленіями, съ большимъ великолѣ¬ 
піемъ. 

* іпзігисібг, бгіз, ш. устроитель, при¬ 
готовителъ, СОПУІУІІ. 

іпзігпсіаз, а, от, РАф. снабжен¬ 
ный, снаряженный, надѣленный, съ аЫ.— 
II) обученный, пріобрѣтшій знанія въ 
какой-н. области, а^а ге, іп аіда ге: 
аЪ аЦа ге: ай аідй (напр. ай йісепйит). 

іпзігйшепіит, і, п. I) все то, чѣмъ 
кто етшбоюенъ, орудіе всякаго рода, 
снарядъ, военныя, походныя, земледѣль¬ 
ческія орудія, инвентарь, утварь, убран¬ 
ство, наряды женскіе, тііііаге, военно- 
походные снаряды, инстументы (зіп§ 
соііесі. и ріиг.). — II) пер., орудіе, 
средство, вспомогательное средство (тк. 
о лицахъ), съ $еп. диЪ). или оЪ]. (къ ч.), 
съ ай с. асе. (напр. ай оЬііпепйат за- 
ріепііат). — въ част. = доказательство, 
знакъ, документъ для чего-н. (напр. ігі- 
Ьипаіиз). 

іпзігйо, зігихі, зігисіиш, ёге, I) строя 
что-н., вставлять, запускать, іі§па: соп- 
ІаЪиІаііопез іп рагіеіез. — П) устраи¬ 
вать, А) = строить, воздвигать, пшгоз: 
а^егет, дѣлать: тепзаз, устраивать, 
ставить (|).— В)=устраивать, пригото¬ 
влять, готовить, ериіаз; пер., &аийет: 
йісіа іасіадие отпіа ай іаііепйшп. — 
С) = устраивать, снабжать, снаряжать, 
1) вооб.: а) соб.: а§гшп, снабдить всѣми 
земледѣльческими орудіями: йопшз іп- 
зігисіа или аейез іпзігисіае, меблирован¬ 
ный домъ: етіі іпзігисіоз Ьогіоз, съ 
инвентаремъ; отс. аЬзоІ. = снабжать 
всѣмъ необходимымъ. — Ь) пер.: зѳ аг- 
тагѳ еі іпзігиегѳ іга (*}*): ассизаііопет 
ѳі реііііопет (домогательство) айогпаге 
аЦиѳ іпзігиегѳ, сдѣлать необходимыя 
приготовленія и запастись всѣми не¬ 
обходимыми средствами для 2с. — 2) въ 
част.: а) какъ воен. 1.1.: а) снаряжать, 
вооружать, ехегсіішп: іпзійіаз, устроить: 
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фгоеіішп, Ъеіішп, сдѣлать всѣ нужныя 
приготовленія къ гс. — ехегсііиз іпзігис- 
іиз, вооруженное: паѵез іпзігисіае, сна¬ 
ряженные, оснащенные. — р) построить, 
ставить въ (боевой) порядокъ, асіет, 
«ІерЪапіоз: ехегсііиз іпзігисіиз, готовое 
къ бою.—Ъ) настроивать, подстроивать, 
научать чему, наставлять, подготовлять, 
а^т (іезіез): аЦт агіе (*(*). — Ср. 1 
іпзігисіиз. 

іпзиаѵіз, е, непріятный. 
іпзйбо, аге, потѣть надъ, отъ чего, 

еъ баі. 
* іпзиёіасіиз, а, иш, пріученный къ 

ч., привыкшій. 
іпзиезсо, зиёѵі, зиёіпт, ёге, 1) іиіг. 

привыкать къ чему, съ баі.. съ аб с. 
асе. или съ іпі. — II) іг. пріучать къ 
чему, іпзиеѵіі раіег Ьос те (|): а рие- 
гіз (съ дѣтства) ііа іпзиеіит еззѳ. 

1. іпзиёіпз, а, пт, рагі. отъ ілзиезсо. 
2. іпзиёіиз, а, иш, I) не привыкшій 

къ чему, съ деп., съ баі; съ аб с. асе.; 
или съ іпГ.— П) разз., непривычный =э 
необыкновенный. — поэт., іпзиеіа, какъ 
абѵ. = необыкновенно, чрезвычайно. 

іпзйіа, ае, Г. I) островъ. — II) домъ- 
особнякъ (безъ передняго двора и на¬ 
дворныхъ построекъ; стоялъ совершенно 
особнякомъ или отдѣлялся отъ другихъ 
домовъ узкимъ проходомъ; такой домъ 
отдавали въ наймы; отс.) = наемный 
домъ. 

іпзиізііаз, аііз, Г. безвкусге=безтолко¬ 
вость, нелѣпость, пошлость, Огаесогши. 

іпзиізиз, а, пт, безвкусный = безтол¬ 
ковый, нелѣпый, пошлый. 

іпзиііо, аѵі, аіиш, аге, I) прыгать 
во что, ЙисііЬиз (баі.).—П) прыгать на, 
по чему, скакать, носиться по чему, 
наскакивать на кого, 1) соб., съ іп с. 
асе., (рѣдко) съ асе. (петога, въ дикомъ 
опьяненіи носиться по іс 1*), (обыкн.) съ 
баі.— 2) пер., подтрунивать, издѣваться, 
насмѣхаться, аЬзоІ., съ іп с. асе.,(рѣдко) 
съ асе., (об.) съ баі. — ІП) прыгать отъ 
радости, ликовать, ѵісіог іпзиііапз (|). 

іпзиш, ійі, еззе, быть, находиться въ, 
на чемъ, I) соб., аЪзоІ., съ іп с. аЫ., 
съ баі. — И) пер., быть, находиться въ 
комъ, чемъ, съ іп с. аЪІ. или съ баі. 
(аіеі іпезі аЦб, кто-н. обладаетъ чѣмъ-н.). 

іпзйшо, зишрзі, зитріиш, ёге, брать 
на чт<* а употреблять на что, а^б съ 
іп с. асе., съ ааі., съ іп с. аЪІ. 

іпзйо, зйі, зйішп, ёге, вшивать, а) за¬ 
шивать во что, съ іп с. асе. или съ 
баі.—Ь) поэт.,вшивать,нашивать, аигшп 
ѵезііѣиз. 

іпзйрёг, абѵ. наверху, сверху; пер., 
сверхъ того, вдобавокъ. 

іпзйрёгаЪИіз, е, непреодолимый, а) 
соб., непереходимый, непроходимый.— 
Ъ) пер., непреодолимый, непобѣдимый, 
іаіиш, неизбѣжный (у). 

іпзигдо, зпггехі, зиггесіиш, ёге, под¬ 
ниматься, I) соб., а) о лицахъ, припод¬ 
ниматься (чтобы занести руку, бросить 
съ размаху, ударить), і. гетіз, привставъ 
навалиться на весла = усердно работать 
веслами (■)•). — Ъ) (поэт.) о неодуш. = 
подниматься, объ облакѣ пыли, бурѣ, 
водѣ; о мѣстности. — II) пер.: полит., 
подниматься на кого = возставать про¬ 
тивъ кого, чего, зиіз гедпіз (•)*). 

іпзйзшто, аѵі, аіиш, аге, нашопты- 
вать, аісі или іп аигез, аб аигеш: аісі 
сапіііепаш; тк. съ асе. с. іпі. 

іпіаЪезсо, іаЪйі, ёге, таять, сохнуть, 
чахнуть. 

іпіасіиз, а, иш, нетронутый, а) вооб., 
нетронутый, не бывшій еще въ употре¬ 
бленіи, неиспытанный, сегѵіх зиѵепсІье, 
не испытавшая ярма (у); о мѣстности, 
по которой еще не ходили, піх, еще не 
топтанный ничьими ногами, оставшійся 
отъ прежнихъ лѣтъ. — поэт, объ отвле¬ 
ченныхъ предметахъ, сагтеп Огаесіз іп- 
іасіит, какихъ не писали греки (*(•): заі- 
іиз, невоспѣтыя (*)*); о лицахъ, свѣжій, 
крѣпкій, аЬзоІ. или съ аЫ.— Ъ) нетро¬ 
нутый = цѣломудренный, дѣвственный 
(о женщинахъ *}*). — с) невредимый, не¬ 
поврежденный, іпіасіит аі^т бітіі- 
іеге: Вгііаппиз, непобѣжденный (|), — 
б) съ аЫ. или съ аЬ с. аЫ.--не трону¬ 
тый чѣмъ, не подверженный чему, сво¬ 
бодный отъ чего (напр. сирібііаіе) 

* іпіашіпаіаз, а, шп, незапятнан¬ 
ный (у). 

1. іпіесіиз, а, иш, I) непокрытый, 
неодѣтый, тк. неприкрытый. — П) пер., 
открытый = откровенный, искренній. 

2. іпіесіиз, а, иш, рагі. отъ тіедо. 
іпіёдёг, дга, дгит, нетронутый, не¬ 

поврежденный, I) въ физич. отношеніи: 
а) неповрежденный, = невредимый, не¬ 
раненный, неизувѣченный (прот. заисіиз, 
ѵиіпеге айесіиз, ігипсиз).—Ъ) непопор¬ 
ченный гніеніемъ = свѣжій, арег (прот. 
арег ѵіііаіиз, съ душкомъ *(*). - - с) не¬ 
поврежденный = цѣлый, рагз іпіегіог 
(зиЫісагшп) іпіедга гетапеЬаі; особ, о 
состояніи, о внѣшнемъ почетѣ, неприко¬ 
сновенный, неуменыпепный, во всей цѣ¬ 
лости; о лицахъ, іата еі іогіипіз іпіе- 
дег, находящійся въ полномъ обладаніи 
своей славой и состояніемъ. — б) цѣль- 
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ный, несмѣшанный, чистый, іопіез (•(•), 
зарог (ѵіпі ■}■). — е) бѣдствіями войны, 
грабежомъ не тронутый, пощаженный, о 
мѣстности и народѣ. — Г) неистощен¬ 
ный, свѣжій, бодрый, въ полной силѣ 
(прот. іеззиз, йѳіеэзиз, Гаіідаіиз, аіГесіиз), 
объ одуш. (особ, о солдатахъ), о тѣлѣ 
и физич. силахъ.—&) нетронутый=не¬ 
обезчещенный, непорочный, чистый, соп- 
дох.— Ь) о здоровьѣ и возрастѣ = цвѣ¬ 
тущій, ѵаіеіисіо. — отс. (поэт.) іпіедег 
аеѵі, въ цвѣтѣ лѣтъ, въ цвѣтущемъ воз¬ 
растѣ. — і) неукороченный по продолжи¬ 
тельности времени, цѣлый, ашшз: іп- 
іе^то йіѳ, въ началѣ дня (когда цѣлый 
день еще впереди *(•). — к) по первона¬ 
чальному качеству неуменьшенный = 
полный, свѣжій, новый, о тѣлесныхъ и 
внѣшнихъ состояніяхъ, іпіе^гит Ъеі- 
Іит: отс. сіе или аЬ іпіе^го, снова, 
опять аЦт или ауд іп іпіе^гит гезіі- 
Іиёге, привести въ первоначальное со¬ 
стояніе, въ прежнее положеніе.—II) въ 
умств. и нравств. отношеніяхъ: А) въ 
умстз.: а) о томъ, что еще находится 
въ прежнемъ положеніи, въ области чего 
ничего еще не сдѣлано == нетронутый, 
несдѣланный, нерѣшенный, непотерян¬ 
ный, ге іпіе^га, когда дѣло еще нахо¬ 
дилось въ прежнемъ положеніи: іп іп- 
Іедго тіЫ гез езі или езі (тіЬі) іпіе- 
§гит, дѣло у меня (у кого-н.) еще не 
рѣшено, я еще свободенъ въ своихъ дѣй¬ 
ствіяхъ, что-н. еще въ моей власти: іп- 
іе^гит йагѳ, дать свободу дѣйствій. — 
Ъ) о томъ, кто еще новичокъ въ какомъ- 
н. дѣлѣ, сіізсіриіиз. —с) умственно здо¬ 
ровый = здравый, разумный, свободный 
отъ предразсудковъ, безпристрастный, 
безстрастный, асіішс іпіедег, еще не 
ослѣпленный любовью (*}*): іпіедег Іашіо, 
незаинтересованный хвалю (і*); отс. 
(поэт.) іпіе^ег тепііз или апіті, въ здра¬ 
вомъ (полномъ) умѣ находящійся. — В) 
въ нравств.: а) неиспорченный, безу¬ 
коризненный, нравственный, честный, 
чистый, Іюню: ІМапа, дѣвственная, чи¬ 
стая (•)•); отс. іпіедег ѵііаѳ зсеіегіздие 
ригиз, безупречный, незапятнанный пре¬ 
ступленіемъ (|).—Ь) неприкосновенный, 
Іиз. 

іпіё^о, іехі, іесіит, ёге, покрывать. 
іпіё^гё, айѵ. неиспорченно, I) въ 

физич. отн.= правильно, чисто, йісѳге: 
II) въ умств. и нравств. отношеніяхъ: 
а) безпристрастно. —Ь) безукоризненно, 
безкорыстно, адеге. 

іпіё&гНаз, аііз, I. неповрежденность, 
і) въ физич. отношеніи: неповрежден- 

ность, неиспорченность, цѣлость, ѵаіе- 
ішііпіз, в хорошее здоровье. — И) вт> 
нравств! отношеніи=безукоризненностьѵ 
безкорыстіе, честность (прот. йгаиз). 

іпіё^го, аѵі, аіиш, аге, I) приводить 
въ прежнее состояніе, возстановлять» 
а) членъ тѣла вправлять. — ѣ) умств? 
возстановлять силы, освѣжать, апі- 
шшп. — П) возобновлять, снова начи¬ 
нать, ридпаш. 

іпіё^йтепіит, і, п. покрывало, по¬ 
кровъ, завѣса (соб. и пер.). 

іпІеШ^епз, епііз, 1) имѣющій свой 
взглядъ на что-н., понимающій, благо¬ 
разумный, разсудительный, аЬзоІ. или 
съ &еп. оу. — II) въ част., свѣдущій 
въ наукахъ или искусствѣ, знатокъ;. 
зиЪзі., іпіе11і§епіез, знатоки, спеціалисты' 
(прот. ѵиі^из). 
шіеШ^епМа, ае, Г. I) представленіе, 

понятіе, идея, гегшп, ^игіз. — II) разу¬ 
мѣніе, пониманіе, понятіе, смыслъ, ра¬ 
зумъ, аѣзоі. или съ деп. оу. или зиу., 
диосі іп позігаш іпІеИі§епііат сайіі, что 
для насъ понятно; въ част., а) пони¬ 
маніе, взглядъ въ области наукъ и ис¬ 
кусствъ, вкусъ. — Ъ) теіоп., способ¬ 
ность понимать, понятливость, умъ, і. 
сопшшпіз, простой, здравый разсудокъ. 

іпіеШ&о (іпіеііё^о), Іехі, Іесіит, 
ёге, разбирая характеристическія сто¬ 
роны предмета, доходить до его понима¬ 
нія = понимать, знать, I) посредствомъ^ 
чувствъ замѣчать, видѣть, чувствовать, 
а^сі, ауй ѳх а^а ге или сіе ауа ге.— 
II) посредствомъ ума: 1) вооб., соста¬ 
влять себѣ представленіе, представлять 
себѣ, имѣть представленіе, мыслить что 
(въ равз. быть мыслиму); съ двумя асс.= 
разумѣть, подразумѣвать что подъ чѣмь 
(напр. диет іпіеШ&ітиз сііѵііет?); отс. 
іпіеііідепйі аисіог, дѣльный мыслитель.— 
2) замѣчать, усматривать, понимать,, 
тк. знать, въ разе. тк. = явствовать, 
ауй, аЦс! ех аЦа ге. — съ асе. с. іпГ. 
(особ, послѣ ех 4ио іпіе11і§ііиг или іпіеі- 
Іідепсіит езі, послѣ іасііе или йіійсііо 
іпіеііесіи езі).— съ дополн. или вопрос, 
прѳдл.—3) въ част.: а) что-н. понимать= 
имѣть понятіе о чемъ, смыслить въ чемъ,, 
быть свѣдущимъ, быть знатокомъ, піЬіІ, 
а^сі: поп тиіішп іп ізііз геЪиз. — Ь)> 
понимать кого = знать чей характеръ 
или побужденія, знать кому цѣну, умѣть 
кого оцѣнить (прот. аЦт і§погаге), 
аідт. 

іпіётёгаіоз, а, ит, незапятнанный* 
пеоскверненный, чистый (о винѣ — не¬ 
смѣшанный), тк. аіда ге. 
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іпістрёгапз, апііз, неумѣренный, 
a) въ поведеніи, безразсудный, буйный, 
необузданный, нахальный, тк. іп аЦа ге: 
§1огіа, необузданная жажда славы. — 
b) въ наклонностяхъ и желаніяхъ, не¬ 
умѣренный, невоздержный, тк. іп аіда гѳ. 

іпіегарбгапіёіч айѵ. неумѣренно, а) въ 
обращеніи, необузданно, бурно. — Ь) въ 
наклонностяхъ и желаніяхъ, невоздержно. 

іпіетрёгапііа, ае, ?. недостатокъ умѣ¬ 
ренности, недостатокъ самообладанія; 
отс неумѣренность,. а) въ обращеніи, 
съ равными и низшими == надменность 
(прот. ав^шіаз), съ высшими = неповино¬ 
веніе, необузданность (прот. оЬзе^иі- 
шп).—Ь) въ наклонностяхъ и желаніяхъ, 
неумѣренность, невоздержность тк. съ 
деп. оЬз. 

іпіетрёгаіё, айѵ. неумѣренно, безъ 
мѣры. 

іпіетрёгаіиз, а, нш, неумѣренный, 
безмѣрный, чрезмѣрный; отс. (о лицахъ) 
неумѣренный, невоздержный. 

іпіетрёгіёз, ёі, І. неумѣренность, 
I) погоды, саеіі, перемѣнчивый, вредный 
климатъ: а^иа^ит^ чрезмѣрные пролив¬ 
ные дожди: ѵета, непостоянство ве¬ 
сенней погоды. — II) пер.: а) надмен¬ 
ность, неповиновеніе. — Ъ) невоздерж¬ 
ность. 

іпіетрезііѵё, айѵ. не вовремя, не въ 
пору. 

іпіешрезіітпз, а, пш, несвоевремен¬ 
ный, неумѣстный. 

іпіетрезіиз, а, нш, неблагопріятный, 
а) по времени, іпі. пох, глубокая, мерт¬ 
вая ночь.—Ь) по погодѣ, нездоровый (•(*). 

іпіепйо, іепйі, іепіиш, ёге, I) про¬ 
тягивать, простирать, направлять, обра¬ 
щать, 1) соб.: а) вооб.: ЬгасЫа (•(*): 
ёехігат ай зіаіиат. — Ь) оружіе на¬ 
правлять, іеіит: Ъазіат, протянуть впе¬ 
редъ: за^іііат, пустить (*[•). — 2) пер.: 
а) іг.: а) направлять куда-н. свое дви¬ 
женіе, ііег ай или іп с. асе.—р) мысли 
2С обращать: апітит ео (туда), илиай, 
или іп аідй: апітит геі. — у) дѣятель¬ 
ность 2с враждебно направлять противъ 
кого, затѣвать противъ кого, аіеі Иіет, 
стараться 8авестй съ кѣмъ тяжбу: ре- 
гісиІит аісі или іп аідт, стараться под¬ 
вергнуть кого опасности: егітеп іп а^т, 
обвинять кого. — Ь) іпіг. иди гейех.: а) 
направляться куда-н., дио іпіепёегаі (къ 
дѣли своего пути) іп Мапііапа сазіга 
регѵепіі. — р) стремиться къ чему, съ 
айѵ. (какъ Ъис, еойет [иЬі йісіа еойет 
іпіепйеге ѵійѳі, клонятся къ той цѣли], 
^ш), диосипнріѳ). — II) натягивать, 1) 

соб.: а) вооб.: агсит, ѵеіа: іаисез. — 
Ъ) прёгн., а) съ йаі. или аЪзоІ. = на¬ 
пяливать, растягивать, распростирать*, 
согопаз розііЪиз (•(*): ѵіпсиіа соііо (*}*): 
ргішіз зѳ іпіепйепііЪиз іепеЪгіз, какъ 
только сталъ наступать мракъ. — р) съ 
аЫ. = обтягивать, покрывать, іаЪегпа- 
сиіа сагЬазеіз ѵеііз: ЬгасЬіа іег^о (]*).— 
2) пер.: а) напрягать, апітит: зѳ ай 
йгтііаіет, стараться быть сильнымъ.— 
Ь) стремиться къ чему, готовиться къ 
чему, имѣть что въ виду, помышлять 
о чемъ, диой (апіто) іпіепйегаі. — съ 
іпі., заіиіет реіеге.—с) усиливать* 
увеличивать, оійсіа (рвеніе къ службѣ).— 
й) усиливаться доказать = настаивать, 
утверждать, аЦй; съ іпі. или аЪзоІ. 
(напр. ^иотойо пипс іпіепйі *(•). 

1. іпіепіаіиз, а, иш, неиспробован- 
ный, неиспытанный, неизвѣданный. 

2. іпіепіаіиз, а, иш, рагі. отъ іпіепіо- 
іпіепіё, айѵ. напряженно = изо всѣхъ 

силъ, всѣми силами, старательно,усердно. 
іпіепііо, опіз, і. I) протягиваніе; 

пер., а) вниманіе, внимательность, тк. 
съ ^еп. оЩ. (къ чему).—Ь) обвиненіе.— 
II) напряженіе; пер., а) напряженіе* 
усиліе, апіті (прот. гетіззіо): со^ііаіі- 
опит. — Ь) стремленіе, намѣреніе. 

іпіепіо (іпіешріо), аѵі, аіиш, агсг 
враждебно или угрожая протягивать* 
направлять противъ кого, держать пе¬ 
редъ кѣмъ, а) соб.: ташіз іп а^т* 
зісатаісі, обнажить к. противъ к.: аппа 
Ьаііпіз (карт. = грозить войною). — Ь) 
пер., грозить, угрожать, стращать чѣмъ, 
аісі тогіет (•(*): Котапит ітрегіит 
(именемъ римлянъ). 

1. іпіепіиз, а, пт, I) рагі. отъ іп- 
іепйо. — II) РАф., а) напряженный* 
a) исполненный ожиданія, апітиз: іп- 
іепіі ридпае еѵепіит ехзресіаЬапі, съ 
напряженнымъ вниманіемъ; съ напряже¬ 
ніемъ ожидающій чего, выжидающій, 
бдительно слѣдящій за чѣмъ, вниматель¬ 
ный къ чему, съ іп, ай, айѵегзиз а^т 
или съ йаі. (или со слѣд. ^иат тох 
или съ зіѵе... зіѵе). — р) исполненный 
вниманія къ предпріятію, съ іп, ай с* 
асе. или съ йаі. = внимательно относя¬ 
щійся къ ч., усердно занятый чѣмъ* 
заботящійся, орегі адгезіі. — съ аЫ. => 
усердно занятый, увлекшійся чѣмъ. — 
у) (аЬзоІ.) о солдатахъ, съ нетерпѣніемъ 
ожидающій сраженія, готовый къ бою.— 
b) неусыпный, не знающій отдыха, усерд¬ 
ный, Ъошо, сига. 

2. * іпіепійз, йз, т. угрожающее про- 
тягиваніе, раітагшп іпіепіиз (ріиг.). 
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іпіёрезсо, іёрйі, ёге, становиться теп¬ 
лымъ* 

іпіёг, ргаер. с. асе.» иежду, посреди» 
‘Среди, I) соб.» въ пространствѣ, I) въ 
состояніи покоя: а^ег Тащитіогит, 
іпіѳг игЬет ас ТіЬегіт іиіі. — 2) въ со¬ 

стояніи движенія, іѳ та^па іпіег ргае- 
тіа сіисеі (*|*): іпіег зіаііопѳз Ьозііит 
етіззі.— П) пер.: А) во времени: 1) для 
означенія двухъ моментовъ (или обстоя¬ 
тельствъ), между которыми что-н. слу¬ 
чается, Іисе іпіег Ьогат іегііат еі диаг- 
іат іепеЬгае оЪогіае іиегапі. — 2) для 
-означенія времени, съ которымъ что-л. 
совпадаетъ, въ продолженіе котораго что- 
н. случается = среди, во время, въ те¬ 
ченіе, іпіег посіет. — тк. при обстоя¬ 
тельствахъ во времени => во время, въ 
продолженіе, іпіег соШщиіа сопсіаііопеш- 
чрю. — В) въ другихъ отношеніяхъ: 1) 
для означенія обстоятельствъ, отношеніи 
ж состоянія, въ которыя что-н. имѣетъ 
мѣсто = среди, іпіег йі^аѳ ридпаедиѳ 
сопзііішп орргеззі: поЬіз іпіег Ьаз іиг- 
Ъаз (несмотря на іс) зѳпаіиз іашеп 
ігедиепз Йа^ііаѵіі ігіитрЬшп. — 2) для 
означенія класса или числа люден: а) 
среди которыхъ кто-н. такимъ или инымъ 
считается или является — иежду, среди, 
роіепз ѵіг іпіег зиі согрогіз Ьотіпез.— 
Ъ) въ среду которыхъ кто-н. (что-н.) 
избирается, причисляется, между кото¬ 
рыми что-р. дѣлится 2с, оійсіа рагіігі 
іпіег зѳ. — 3) для означенія сторонъ и 
обстоятельствъ, между которыми прихо¬ 
дится дѣлать выборъ, іпіег Ьаз зепіеп- 
ііаз сіуікіісаге.—4) для означенія суще¬ 
ствующаго уже различія, при іпіегеззе, 
бійегге, (іізегітеп и т. п.—5) для озна¬ 
ченія двухъ состояніи, между которыми 
кто-н. колеблется, іпіѳг зрет еі теіит 
Ьаезііагѳ.— 6) для означенія дружествен¬ 
наго или враждебнаго отношенія между 
людьми, атіеіііаш пізі іпіег Ъопоз еззѳ 
поп роззе. — 7) для выраженія взаим¬ 
ности, іпіег зѳ, іпіег поз, іпіег ѵоз, іпіег 
ірзоз ■= другъ друга, другъ другу, другъ 
съ другомъ, взаимно и т. п.» атагѳ или 
<1Ш§еге іпіег зе: поп раііаг, иі саебез 
сіѵіит іпіег зѳ йаі, взаимоубійство. — 
8) для означенія преимущества, прево¬ 
сходства, среди, іпіег сішсіа (|) или 
іпіег отпіа, преимущественно: іпіег 
ееіега (между прочимъ): іпіег рапсоз, 
раисаз, рапса'(среди немногихъ = какъ 
немногіе, особенно), См. іаісагіиз, 
Іі^пагіиз, зісагіиз. 

* іпіёгашепіа, бгит, п. строевой лѣсъ 
-корабельный. 

іпіегс&іагіа, е, вставной, прибавочный, 
саіѳпбаѳ, календы (первый день) висо¬ 
коснаго мѣсяца, іпіегс. саіѳшіаѳ ргіогез, 
первый день перваго високоснаго мѣсяца. 

іпіегсаіагіпз, а, шп, вставной, вста¬ 
вочный, шепзіз, саіепбаѳ (см. іпіегса- 
Іагіз). 

іпіегсаіо, аѵі, аіит, агс, I) вста¬ 
влять,1 прибавлять, (Ііет: іпіегсаіаіиг, 
что-н. (одинъ день или больше) вста¬ 
вляютъ.—11) отсрочивать, откладывать, 
роепаш. 

іпіегеёйо, сеззі, сеззшн, ёге, I) всту¬ 
пать иежду, итти между, съ іпіег с. 
асе. — II) пер.: 1) о мѣстности, нахо¬ 
диться между, раіиз іпіѳгсейеЬаі.—2) о 
времени, проходить (между тѣмъ), иі 
зраііит іпіегсесіеге роззеі, чтобы выиграть 
время. — 3) о лицахъ 2с, выступать, 
а) чтобы помѣшать = противиться, со¬ 
противляться^ протестовать (особ, о на¬ 
родномъ трибунѣ), іпіегс. 1е§і: іпіегс. 
аіеі: іпіегс., пе еіс.: поп іпіегс., диоті- 
пиз еіс.—Ь) чтобы посредничать = вы¬ 
ступать въ качествѣ заступника, всту¬ 
паться, дшнп ѵезіга аисіогііаз іпіегсез- 
зіззеі, иі еіс., такъ какъ состоялось ваше 
(заступническое) постановленіе.—въ де¬ 
нежныхъ дѣлахъ = ручаться за кого, рго 
аідо: та§пат ресипіат (въ большой 
суммѣ д.) рго аЬрь—4) объ обстоятель¬ 
ствахъ, какъ побочное обстоятельство 
приключаться, случаться, имѣть мѣсто 
во время чего-н., заерѳ іп ргоеііо рагѵіз 
тотепііз та^пі сазиз іпіѳгсесіипі. — 
5) объ отношеніяхъ между двумя липами 
или предметами = существовать, имѣть 
мѣсто, іпіег поз ѵѳіпз пзиз іпіегеейіі: 
іпіѳгсесіипі шіЫ іпітіеіііае сит ео, я 
нахожусь съ нимъ во враждѣ. 

* іпіегеерііо, опіз, Г. перехватываніе, 
отнятіе. 

іпіегеерібг, огіз, т. перехватчикъ, 
похититель. 

іпіегсеззіо, опіз, і. I) сопротивленіе, 
протестъ. — 11) посредничество; особ, 
поручительство въ коммерч. дѣлахъ. 

іпіегсеззёг, огіз, т. I) сопротивляю¬ 
щійся, протестующій, противникъ. — 
II) посредникъ, порука. 

1. іпіегсійо, сійі, сізпш, ёге, I) пере¬ 
рѣзывать, пересѣвать, прорывать, про¬ 
капывать, шопіеш: ропіѳт, сломать: 
ѵепаз іопііз іпіегсісіегѳ сипісиііз аЦиѳ 
аѵогіеге, прокопами отводить; ^ит 
ѵаііѳ а сазігіз іпіегсізит, горный хре¬ 
бетъ, отдѣленный отъ лагеря долиной.— 
II) врѣзывать въ середину, іпіегсіза 
ѵаііез, находящаяся въ серединѣ. 
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2. іпіегсібо. сШ, ёге, I) падать ме¬ 
жду, а) соб. (особ, о стрѣлахъ), аѣзоі. 
или съ іпіег с. асе.—-ѣ) пор., случаться, 
приключаться между тѣмъ, зі ^иаѳ іп- 
іегсійегипі. — II) провалътъся, пер., про¬ 
падать, а) пропадать, затеряться, сіаѵез 
рогіагит педіідепііа іпіегсМіззе. — Ь) 
съ и безъ юетогіа, выходить изъ па¬ 
мяти, забываться, Ьос юіЬі іпіегсіШг 
но могу припомнить. — с) выходить изъ 
употребленія, о словахъ гс. — <1) поги¬ 
бать, пропадать, исчезать, тк. о людяхъ. 

* іпіегсіпо, ёге, пѣть въ промежутки 
между чѣмъ (*)*). 

іпіегсіріо, сёрі, серішп, ёге, во время 
паденія., хода, бѣга, полета перехваты¬ 
вать, подхватывать, захватывать, I) соб.: 
рііа: соттеаіиз: ѵепепит: сошріигез 
Ьозііит: а зиіз іпіегееріиз, отрѣзанный 
отъ своихъ: поэт., Ъазіат, диат КЪое- 
іеиз іпіегееріі, которое по ошибкѣ по¬ 
пало въ Р. (|).—II) пер.: а) перебивать, 
у кого что, отпимать, лишать, Ьопогет: 
адгшп аЬ аідо.—(поэт.) іпіегееріа соііа 
ѵШепіиг, шея, кажется, исчезла: Сегегет, 
четаптывать хлѣбъ (*)*).—Ь) прежде вре¬ 
мени, неожиданно лишать жизни, губить, 
аіят. — с) мѣстную связь прерывать, 
отрѣзать, ошпіа оррогіипа Іоса. 

іпіегсІМо, сійзі, сійзит, ёге, загра¬ 
ждать, I) что-н. кому заграждать, пре¬ 
граждать, аѣці: аіеі а1д<1.— II) кого-н. 
отрѣзывать, а) = кого-н. отъ чего-н. от¬ 
рѣзать, а^т аЬ аіца ге: аЦт аЦа ге.— 
Ь) кого-н. чѣмъ-н. отрѣзать, запереть, 
аідт, а^т а^а ге. 

іпіегсбіитпіит, Іі, п. промежутокъ 
между двумя колоннами. 

іпіегсигго, сйсиггі и сиггі, сигзшп, 
ёге, * I) бѣжать между, пер., вмѣши¬ 
ваться, а) примѣшиваться, аѣзоі. или 
съ <1аі. (Ьіз ехегсіІаІіопіЬиз еі (Іоіог іп- 
іегсиггіі попшшщиат, при этихъ упраж¬ 
неніяхъ и боль по временамъ даетъ себя 
чувствовать).—Ъ) вступаться, посредни¬ 
чать.— II) между тѣмъ бѣжать, спѣшить 
куда-н., Ѵеіоз. 

іпіегсигзо, аге, бѣгать между тѣмъ, 
бѣгать между тѣмъ туда и сюда. 

іпіегсигзйз, й, ш. быстрое появленіе 
во время чего-н., вмѣшательство, аЬзоІ., 
съ іпіег с. асе. ріиг. 

іпіепііео, біхі, йісішп, ёге, I) запре¬ 
щать кому что, воспрещать, 1) вооб., 
аЬзоІ., аісі а^а ге (воспрещать кому 
пользованіе чѣмъ, пребываніе гдѣ-н.: Ео- 
шапіз Саіііа) или аісі а^й; (съ и безъ 
аісі) съ иі или пѳ с. соп]., іпѣег<іісіѣ аі- 
циѳ ітрегаі, пе еіс., строжайше запре¬ 

щаетъ: ргаесіріѣ аЦие іпіегШсіі, ипшп 
отпез реіегепі (зависитъ отъ ргаесіріі) 
пей ^шз (зависитъ отъ іпіегсіісіі) еіс.— 
2) въ част., какъ госуд. і. і.: а) іпіег- 
йісеге аісі а^иа еі ідпі, отказывать кому 
въ водѣ и огнѣ=осуждать на изгнаніе, 
изгонять изъ отечества. — Ь) засгШсііз. 
іпіегсіісеге, аѣзоі., отстранять отъ жертво¬ 
приношеній, не допускать къ участію въ 
совершеніи богослужебныхъ обрядовъ.— 
II) приказывать, предписывать, 1) вооб., 
съ иі с. сощ. — 2) какъ госуд. і. і. а 
преторѣ = дѣлать предварительное рас¬ 
поряженіе (особ, по жалобамъ о владѣ¬ 
ніи); съ <1е с. аЫ. (напр. <1ѳ ѵі); или. 
съ иі с. соп). 

іпіепіісііо, бпіз, і. запрещеніе, йпі- 
ит: а^иаѳ еі ідпіз (запрещеніе поль¬ 
зоваться огнемъ и водою = формальное^ 
изгнаніе изъ отечества). 

іпіепіісішп, і, п. I) запрещеніе. — 
II) предварительное распоряженіе, пр- 
приговоръ претора. 

іпіегбШ, а(іѵ. въ теченіе дня, днемъ 
(прот. посіи, посіе). 

іпіепіит. агіѵ. иногда, изрѣдка (прот. 
сгеѣго, йэдиепіег). 

іпіёгёа, асіѵ. I) между тѣмъ.—II) пер., 
однако. 

іпіёгёо, 1і, Ііиш, іге, пропадать, по¬ 
гибать (о неодуш. и одуш.) аѣзоі. или 
съ аѣі. (отъ чего, Шпѳ аиі іегго). 

іпіёгёциио, аге, ѣхать верхомъ ме¬ 

жду, аѣзоі. или съ асе. (напр. огйіпез). 

іпіегіаііо, бпіз, I. перебиваніе, пре¬ 
рываніе рѣчи. 

іпіегГесібг, бгіз, ш. убійца, 
іпіегіісіо, іесі, іесіиш, ёге, уничто¬ 

жать, а) неодуш.: шеззез (і).—ѣ) одуш., 
уничтожать, убивать, ехегсіішп: а^ш 
іпзіеіііз. 
Шег&йо, Яихі, Яихит, ёге, течь, 

протекать между, аѣзоі., съ сіаі. или 
(об.) съ асе. 

іпіегГог, Шиз зшп, агі, перебивать, 
прерывать рѣчь, аѣзоі. или аіцт. 

іпіегійзиз, а, ит, текущій, проте¬ 
кающій, разливающійся между; пер., 
тасиііз (запдиіпеіз) іпіегйіза депаз, съ. 
багровыми пятнами на щекахъ (•}•). 

іпіёгіш, асіѵ. между тѣмъ, 
іпіёгіто, ёті, ешріиш (етіит), ёгег 

уничтожать, убивать, отправлять на тотъ 
свѣтъ, аЦа, аЦш: зе, лишить себя 
жизни. — пер., шѳ ехапітапі еі іпіег і- 
шипі Ьае ѵосез Мііопіз, наводятъ на 
меня смертельный ужасъ. 

іпіёгібг, іпіёгШз, бгіз, аф*. сотр.* 
іпіітиз, а, ит, зирегі., I) іпіёгібг, вну- 
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^третий, А) соб.: 1) вооб.ірагз аебіит: 
дпигиз: іпіегіоге ерізіоій, въ срединѣ 
письма: гоіа (въ ристалищѣ), ближай¬ 
шее къ пѣли (■)•): іііе гасііѣ ііег Іаеѵшп 

-іпіегіог, онъ дсрлситъ путь влѣво, ближе 
къ цѣли (*}•): Гаіегпит іпіегіоге поіа, 

^фалернское высшаго сорта (сорта луч¬ 
шаго достоинства хранились въ глубинѣ 
погреба) (*(*): іЪаѣ іпіегіог, съ правой сто¬ 
роны, (какъ болѣе почтенное лицо *(•): 
іпіегіог ісііѣиз, (находящійся внутри раз¬ 
стоянія на выстрѣлъ, такъ что не полу¬ 
чаетъ ударовъ =) находящійся внѣ вы¬ 
стрѣловъ.—2) въ част.: а) геогр. і. і.= 
внутри страны живущій, находящійся, 

«внутренній, срединный, паііопез. — 
«иЪзі., іпіег іога ге§пі, внутр. области 
{части) государства.—Ъ) болѣе близкій 
къ центру = меньшій, (о движеніи въ 
кругѣ), 8упіз (■}•), сигзиз. — В) пер.: 
1) вооб.: іпіегіог регісиіо ѵиіпегіз, на¬ 
ходящійся внѣ опасности получить рану.— 
.2) въ част.: а) болѣе тѣсный, болѣе 
•интимный, болѣе сердечпый, атісіііа, 
зосіеіаз. — Ъ) тайный, секретный, соп- 
зіііа. — с) болѣе глубокій, іітог. — И) 
вирегі. іпіітиз, а, ит, самый внутрен¬ 
ній, А) соб.: засгагішп: Масейопіа, 
самая середина М. — В) пер.: 1) = са¬ 
мый дѣйствительный, уіз Зсіріопіз. — 
2) =самый глубокій, рЬіІозорЬіа, область 
самой глубокой ф. — 3) самый тѣсный, 
с. интимный, с. сердечный, ашісиз, аті¬ 
сіііа : іпіітиз аісі и (зиЬзі.) аіф, искрен¬ 
ній другъ. 

іпіёгШо, бпіз, Г. погибель, уничто¬ 
женіе. 

іпіёгіійз, из, т. погибель, уничто¬ 
женіе, аЬзоІ. или съ §еп. 

іпіёгШз, I) сотр. аЗ]‘., см. іпіегіог.— 
И) сотр. отъ іпіга. 

іпіег) асёо, ёге, лежать, находиться 
между, аѣзоі. или съ баі. 

іпіег^асІо, см. іпіег)ісіо. 
іпіег) ісіо (іпіегзасіо), з‘ёсі, ^есіига, 

ёге, бросать ж<ш%=ставить, помѣщать, 
сажать между, I) соб., въ пространствѣ: 
а) о неодуш.: заха: гиЬ'оз зепіезцие, 
насажать.—особ. рагі. тіецесіиз, лежа¬ 
щій, находящійся между, аёг тіецесіиз 
іпіег таге еі саеішп: раисіз рогііѣиз 
іпіеіз’есііз, такъ какъ по берегамъ на¬ 
ходилось немного гаваней.—Ь) объ одуш.: 
Іедіопагіаз соЬогіез: задіііагіоз іпіег 

«ециііез. — II) пер.: 1) вооб.: тіецесіиз 
іпіег рЬіІозорЬоз еі еоз, циі еіс., зани¬ 
мающій средину между 2с.—2) въ част.: 
а) вставлять, дать наступить или дать 
листечь между тѣмъ, ІіЬгит, писать въ 

промежуткѣ. — часто въ аЫ. аЬз., іпіег- 
3*есіо аппо, по истеченіи года: іпіефсііз 
аііциоі біеЬиз, спустя нѣсколько дней: 
зраііо іпіефсіо, по прошествіи нѣкото¬ 
раго времени. — Ь) словами примѣши¬ 
вать, ріегацие Ьаііпо зегтопе. 

іпіе^ип^о, зппхі,зипсіит, ёге, соеди¬ 
нять между собою, бехігаз. 

* іпіегІаЬог, ІаЪі, скользить, течь мс- 
жду (+). 

* іпіегіё&о, ёге, тамъ и сямъ соби¬ 
рать, срывать (I). 

іпіегНпо, Іёѵі, Шиш, ёге, I) вмазы¬ 
вать, обмазывать, саетепіа Іиіо. — И) 
стирая или выскабливая поддѣлывать, іа- 
Ьиіаз, іезіатепіит. 

іпіегШсёо, Іихі, ёге, I) просвѣчивать 
между или тамъ п сямъ:, отс~ ітрегз., 
посіи іпіегіихіззе, что ночью вдругъ на 
время стало свѣтло.—II) пер.: а) пока¬ 
зываться, оказываться, аЬзоІ. или съ 
іпіег с. асе. (напр. іпіег ^габиз аііциіб 
іпіегіисеі, оказывается нѣкоторая раз¬ 
ница между 2с).—Ь) просвѣчивать, быть 
прозрачнымъ вслѣдствіе неплотности или 
немногочисленности (у), 

іпіегІйпіиш, Іі, п. новолуніе, 
іпіегійо, ёге, омывать въ срединѣ, 

поэт. = протекать между. 
іпіегтепзігйпз, а, иш, между двумя 

мѣсяцами, іпіегтепзігио іетроге, во 
время новолунія. — зиЬзі., іпіегтепзіги- 
ит, і, п. новолуніе, 

іпіегтіпаіиз, а, ит, см. іпіегтіпог. 
іпіегтіпог, аіиз зит, агі, съ угро¬ 

зами (подъ опасеніемъ наказаній) запре¬ 
щать, съ <Гаі. или съ пѳ с. сощ.—рагі. 
регГ. разз., сіЬиз іпіегтіпаіиз (!). 

іпіегтізсёо, тізсйі, тізіит и тіхішп, 
ёге, примѣшивать, подмѣшивать, смѣ¬ 
шивать, аЬзоІ. или съ іаі. 

іпіегпгіззіо, опіз, Г. прерываніе, вре¬ 
менное пріостановленіе, оставленіе, пе¬ 
ремежка. 

іпіегтіііо, тізі, тіззит, ёге, I) іг. 
пропускать, а) пускать, класть, ставить 
и т. п. между, ігаЬез рагіЪиз зраіііз іп- 
іегтіззае, бревна, расположенныя въ оди¬ 
наковыхъ другъ отъ друга разстояніяхъ: 
ѵаііе іпіегтізза;, такъ что по серединѣ 
находилась долина (=но сю сторону до¬ 
лины): посіе іпіегтізза;, такъ какъ ме¬ 
жду тѣмъ наступила ночь.—Ь) простран¬ 
ство оставлять свободнымъ, открытымъ, 
незанятымъ, циа егаі ориз іпіегтіззит, 
гдѣ не было еще сдѣлано окоповъ: 
іпіегтізза тшіітепіа, свободный проме¬ 
жутокъ (= брешь) въ укрѣпленіяхъ: 
іпіегтізза тоепіа, пустое пространство. 
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«отверстія въ стѣнѣ: шейіосгіЪиз зраіііз 
іпіегтіззіз, въ небольшихъ промежут¬ 
кахъ: ріапіііез соШЬиз іпіегтізза, до¬ 
лина, лежащая открытою между холмами: 
Іоса сизіойіѣиз іпіегтізза, мѣста неза¬ 
нятыя с.; рагз оррійі а Йитіпе іпіег- 
тпізза, не окруженная рѣкою.—с) время 
пропускать = дать пройти (даромъ), въ 
разз. = проходить, диіпдиѳ іпіегтіззіз 
<ИеЪиз, по прошествіи пяти дней. — съ аѣ 
с. аЫ., геіщиит іетриз аѣ Іаѣоге, не 
работать, отдыхать отъ работы.— съ а<1 
с. асе., пиііат рагіет посіигпі іетрогіз 
ай ІаЬогет іпіегтіііііиг, не остается по¬ 
теряннымъ для работы = употребляютъ 
на работу: зраііо іпіегтіззо, по проше¬ 
ствіи нѣкотораго времени. — при пред- 
шеств. отрицаніи съ диіп с. сощ., пиі- 
Іиш іетриз или пиііит йіет іпіегтііііі, 
фііп еіс., не пропускаетъ безъ того, чтобы 
не г с.— <1) дѣятельность 2с на болѣе или 
менѣе короткое время прерывать, пре¬ 
кращать, пріостанавливать, ргоеііит, 
ііег; іпіегт. (тк. поп іпіегтіііо) съ іпі.— 
переставать. — разз. тейіаі. = пріоста¬ 
навливаться, утихать, раиіит іпіегтізза 
йатта: іпіегтізза ІіЬегіаз, на время 
стѣсненная (ирот. ИЪ. геіепіа).— е) дол¬ 
жность оставлять временно незанятою, 
временно не замѣщать, та^ізігаііѣиз 
іпіеппіззіз, за временнымъ отсутствіемъ 
властей.— Г) провинцію на время оста¬ 
влять, ргоѵіпсіат Басіат.— И) іпіг. 
оставлять свободный промежутокъ, прі¬ 
останавливаться, ций йшпеп іпіегтііііі 
(то мѣсто), которое рѣка обтекаетъ ду¬ 
гою: поп іпіегтіііипі, безостановочно 
подвигаются впередъ. 

іпіегтбгіог, тогійпз зпт, тбгі, не¬ 
замѣтно ,умирать, пер., а) замирать = 
лишаться силъ, ослабѣвать, исчезать, 
угасать, погибать; отс. сопііопез іпіег- 
шогіиае, безжизненныя рѣчи.—Ь) падать 
въ обморокъ, обезпамятѣть. 

* шіегтйг&із, е, между, внутри стѣнъ 
находящійся. 

іпіегпазсог, паіиз, пазсі, рождаться 
между, произрастать между, аЬзоІ. или 
съ йаі 

іпіегпёсшпз^ а, шп, см. іпіегпесітиз. 
іпіегпёсіо (іпіегпМо), бпіз, і. избіе¬ 

ніе, истребленіе, полное пораженіе, ай 
іпіегпесіопет гейі^еге, совершенно уни¬ 
чтожить. 

іпіегпёсіѵиз, а, шп, убійственный, 
влекущій за собою совершенное истре¬ 
бленіе, смертельный, Ъеіішп. 

* іпіегпесіо, ёге, переплетать, пере¬ 
вивать, егіпет аиго (+). 

іпіегпМо, см. іпіегпесіо. 
іпіегпбйіпт, Іі,п. промежутокъ между 

двумя суставами, суставная впадина. 
іпіегпозсо, поуі, пбіиш, ёге, распо¬ 

знавать, различать, тк. съ аѣ с. аЫ. или 
съ вопрос, предл. 

іпіегпппііа, см іпіегпппііиз. 
* іпіегпипііо, аге, пересылать другъ 

другу вѣсти, вести переговоры. 
іпіегпппііиз, а, зиЪзі. —- переносчикъ 

вѣстей, переговорщикъ, посредникъ. 
іпіегппз, а, иш, внутренній (прот. ех- 

іегпиз), I) вооб.: агае, внутри дома, до¬ 
машніе ж. (•}*).—II) въ част., внутрен¬ 
ній = въ семьѣ, внутри государства на¬ 
ходящійся, Ъеііит, междоусобная. 

іпіегреііаііо, бпіз, і. перерываніе, а) 
перебиваніе рѣчи.—Ъ) препятствованіе, 
нарушеніе вооб. 

іпіегреііо, аѵі, аішп, аге, I) преры¬ 
вать, перебивать чью рѣчь, аЬзоІ. = дѣ¬ 
лать возраженія, А) вооб.: сгеЬго йісеп- 
іет: іпіегреііапйо ігаЬеге іетриз.— 
В) прегн.: I) высказывать что въ видѣ 
возраженія, диой іпіегреііаѵіі Ногіеп- 
зіиз.—2) своимъ возраженіемъ или инымъ 
способомъ препятствовать,мѣшать кому, 
чему, прерывать, нарушать, «) лиц.: 
аідт іп ;}‘иге зио: аідт, пе или диоті- 
пиз с. сои;.: аЦт пипщиат іпіегр., диіп 
с. со^*. — /9) аЬзіг.: сотіііа: ѵісіогіат: 
поэт, съ іпГ.—И) вопросами, просьбами 
безпокоить, осаждать, аідт. 

іпіегрбіо, аѵі, аіпт, аге, I) поно¬ 
влять, дѣлать наряднѣе, іо^ат, вновь 
покрасить.—II) поддѣлывать, искажать. 

іпіегрбпо, рбзйі, рбзііит, ёге, класть 
между, ставить между, вставлять, помѣ¬ 
щать между, I) соб.: 1) вооб.: ефіііаіиі 
ргаезійіа Іеѵіз агтаіигае.— 2) въ част , 
вставлять, а) вооб., вставлять, приба¬ 
влять, тепзез іпіегсаіагіоз. — Ь) вър^чи 
устно или письменно вставлять, пиііит 
ѵегѣит.—П) пер., давать мѣсто чему 
среди чего: 1) по времени: а) времени 
дать между тѣмъ наступить, дать пройти, 
въ разз. == проходить, истекать, зраііит 
ай гесгеапйоз апітоз, дать время отдох¬ 
нуть: зраііо іпіегрозііо, по прошествіи 
(нѣкотораго) времени: Іюс зраііо іпіег- 
озііо, въ этотъ промежутокъ времени.— 
) чему-п. дать во времени наступить, 

допустить, въ разз. = между тѣмъ насту¬ 
пать, выступать, ігійиі тогат, промед¬ 
лить три дня. — 2) обстоятельству гс дать 
между тѣмъ наступить, допускать, оре- 
гат, ІаЬогет, употреблять: педиѳ иІІа 
Ьеііі зизріеіопе іпіегрозііа, когда между 
тѣмъ не представляюсь повода поедпо- 
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лагать воину: пиііа іпіегрозіій биѣііа- 
ііопе, вовсе не задумавшись.— 3) содѣй¬ 
ствуя или мѣшая, давать чему мѣсто, 
примѣнять, употреблять что, а) сужде¬ 
ніе, рѣшеніе, наказаніе гс: ебісіит: бе- 
сгеішп, издавать: зепаіиз аисіогііаіе іпіег- 
розііа, на основаніи рѣшенія сената.— 
b) давать мѣсто основанію или пред¬ 
логу = выставлять, приводить, какъ осно¬ 
ваніе, саиза іпіегрозііа, подъ (благовид¬ 
нымъ) предлогомъ: діабіаіогез, выста¬ 
влять какъ основаніе къ обвиненію. — 
c) свое слово, клятву гс какъ бы закла¬ 
дывать, давать, іп аіцб или іп аіца гѳ 
Мет зиат: іизіигапбит. — 4) лицо въ 
качествѣ посредника, свидѣтеля, помощ¬ 
ника, соучастника, выставлять, привле¬ 
кать, ассизаіогет, ^ибісез іезіез (какъ 
св.); отс. зѳ іпіегропегѳ іп аіцб, аісі геі 
или аЪзоІ., въ качествѣ посредника, по¬ 
мощника или помѣхи вмѣшиваться, зе 
ЪеІІо: зе аибасіае аіф, сопротивляться.— 
5) подставлять = поддѣлывать, гаііопез 
рориіогит. 

іпіёгргёз, ргёііз, с. переговорщикъ, I) 
посредникъ, расіз: біѵйт, вѣстникъ б., 
о Меркуріи (і*).— II) толкователь, объ¬ 
яснителъ, а) вооб.: зіігіз, роёіагит: бі- 
уйт, истолкователь воли боговъ, прори¬ 
цатель^),прорицательница. —Ь) въ част., 
толмачъ, отс. переводчикъ (рѣчи устной 
и письменной). 

іпіегргёШІо, бпіз, Г. толкованіе, объ¬ 
ясненіе, зпгіз; особ., а) переводъ (аЪзІг. 
и сопсг.).— ѣ) какъ фигура, изъясненіе 
выраженія слѣдующимъ. 

іпіегргёіог, аіиз зшп, агі, толковать, 
объяснять, I) соб.: а) вооб.: ^з аісі: 
зотпіа.— съ асе. с. іпі. — Ъ) въ част., 
переводить, ерізіоіат, зегіріогез. — II) 
пер.: І) что-н. истолковывать себѣ, а) 
такъ или иначе понимать, смотрѣть на 
что, судить о чемъ, таіе, истолковывать 
въ худую сторону.— со слѣд. асе. с. 
іпГ. — Ъ) судить, выводить заключеніе о 
чемъ на основаніи чего, сопзііішп ех 
песеззііаѣе (о намѣреніи по тому, что 
было слѣдствіемъ необходимости).— 2) 
объяснять себѣ = понимать, гесіе аіф 
зепіепѣіат. — 3) опредѣленно высказы¬ 
ваться, рѣшать, пе^ие, гесіѳ ап регре- 
гат, іпіегргеіог. 

* іпіегрипсііо, бпіз,^раздѣленіе, от¬ 
дѣленіе словъ точками. 

іпіегрип^о, рипхі, рипсішп, ёге, раз¬ 
дѣлять, отдѣлять точками, паггаііо іпіег- 
рипсіа зегтопіЪиз, переплетаемый раз¬ 
говорами. 

іпіегге^пиш, і, п. междуцарствіе, а) 

при царяхъ время между кончиною одного* 
царя и восшествіемъ на престолъ другого,, 
когда верховная власть была въ рукахъ 
сенатора (іпіеггех).—Ъ) во время респу¬ 
блики промежутокъ времени, когда по- 
какой-либо причинѣ не было консуловъ» 
Тогда для завѣдыванія верховной властью 
и производствомъ выборовъ новыхъ кон¬ 
суловъ избирался сенатомъ изъ патри¬ 
ціевъ правитель; іпіеггедпшп іпігѳ, стать 
регентомъ: ео аппо і. іпііит, настало 
междуцарствіе. 

іпіеггех, гё&із, т. правитель госу¬ 
дарства во время междуцарствія, регентъ,, 
см. іпіегге^пшп, а, Ь. 
шіеггііиз, а, пт, безстрашпый, безъ, 

страха, поэт. тк. съ §еп. (= не боящійся 
чего-н. I). 

іпіеггб&Шо, бпіз, Г. спрашиваніе, а), 
допросъ. — Ь) вопросъ, отс. заключеніе^ 
выведенное изъ вопросовъ, силлогизмъ» 

іпіеггб&о, аті, аішн, аге, спрашивать,. 
a) вооб.: аіцт бе аіца гѳ, аіцт съ вопрос, 
предл.: аіцб (напр. зепіепііат); рагіг» 
зпЪзі., аб іпіегго^аіа гезропбеге, отвѣ¬ 
чать на вопросы.— Ь) въ част., судеб» 
порядкомъ допрашивать, іезіет; отс. 
(об. съ Іедѳ или 1е§іЬиз) приносить на 
кого жадобу въ судъ, обвинять, аіцт. 

іпіеггитро, гйрі, гиріит, ёге, разры¬ 
вать, разламывать, I) соб.: ропіет, ло¬ 
мать.— П) пер.: а) разобщать, отдѣлять,, 
іпіеггиріі ідпез, отдѣльные (=въ раз¬ 
ныхъ мѣстахъ і*): іпіеггиріае ѵосез, об¬ 
рывочныя слова.—Ь) прерывать, нару¬ 
шать, ііег: огаііопет. 

іпіегзаеріо, заерзі, заеріиш, Іге, І> 
загораживать, закладывать, іогашіпа; 
пер., ііег, преграждать. — II) отдѣлять,, 
отрѣзать, аіцб, аіцб аіца гѳ: аІцб а1> 
аіца ге: аісі аіцб. 

іпіегзсіпбо, зсібі, всіззпт, ёге, раз¬ 
рывать, раздирать, ропіѳт, сломать. — 
пер., раздѣлять, СЬаІсіз абео агіо іпіег- 
зсішШиг Ігеіо, пі еіс. 

іпіегзёріо, см. іиіегзаеріо. 
іпіегзёго, зёгйі, зегіиш, ёге, вставлять 

(соб. и пер.), аіцб: аіцб аісі геі (*(•); 
отс., саизаш, приводить въ оправданіе. 

* іпіегзігёро, ёге, шумѣть между тѣмъ,, 
о гусѣ, пронзительно гоготать і|). 

іпіегзшп, Ш, еззе, I) регз.. I) быть 
между, находиться между, а) въ про¬ 
странствѣ, аЪзоІ. или съ іпіег с. асе.— 
b) пер., о времени, проходить между 
тѣмъ, протекать, аЪзоІ. или съ іпіег о. 
асе. — 2) разниться, различаться, Іюс 
(асе., въ этомъ отношеніи = тѣмъ), съ 
§еп., съ аЬ с. аЫ.; съ іпіег с. асе.: ііь 
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Ъіз геѣиз піЬіІ оттпо іпіегезі, вовсе 
нѣтъ никакой разницы: іпіегезі а^б 
тіег еіс., есть нѣкоторое различіе между 
гс.—3) быть при комъ, чемъ, присут¬ 
ствовать, участвовать, принимать уча¬ 
стіе, аЬзоІ., съ іп с. аЫ. или съ сіаѣ. 
(бгиібез геЬиз біѵіпіз іпіегзипі, безъ уча¬ 
стія друидовъ не совершаются священ¬ 
нодѣйствія).— II) ітрегз., іпіегезі = а) 
есть разница, іпіег Ьотіпет еі ѣезііат.— 
Ь) важно, аѣзоі. или съ §еп. лица или 
вещи, для которыхъ что-н. важно (кромѣ 
теа, іиа, зиа, позіга, ѵезіга іпіегезі); 
съ аб с. асе. вещи, по отношенію къ 
которой что-н. важно, съ іп с. аЫ. вещи 
(въ чемъ?); по вопросу насколько важно ? 
или съ мѣст. ср. р.: тиіішп, ^иапіит, 
іапіит, ріиз, ріигітит, піЬіІ еіс., или 
съ абѵ.: тахіте, ѵеѣетепіег, диапіо 
ореге (яиапіореге); или съ деп. ргеііі: 
шадпі (очень), регта^пі (весьма), рагѵі 
(мало), тіпогіз (не такъ в.), ріигіз (имѣ¬ 
етъ больше значенія, важнѣе); то, что 
важно, выражается или мѣстоим. ср. р., 
или асе. с. іпі., іпГ., или предлож. цѣли, 
или косв. вопрос, (съ иі, пе, ^и^б, 
съ вопросит, или относит.-вопр. сло¬ 
вомъ). 

іпіегіехо, іехіпз, ёге, I) тамъ и сямъ, 
мѣстами воткать, вплетать, аЦб аіеі 
геі (І). — И) тамъ и сямъ чѣмъ-н. про¬ 
ткать, а^б аЦа ге. 

іпіег ігітепішп, і, п. I) убавка (ме¬ 
талла гс) черезъ треніе и при плавкѣ.— 
И) пер., убыль, убытокъ, потеря (съ 
обѣихъ сторонъ). 

іпіегѵаіішп, і, п. I) промежутокъ, 
1) соб.: разстояніе, зі&пі: ех іпіегѵаііо 
(= издали). — 2) во времени: а) проме¬ 
жутокъ времени, ашшшп гедпі, между¬ 
царствіе : Іопдо іпіегѵаііо, послѣ долгаго 
времени (прот. сопіезііт).—Ъ) въ част.: 
а) остановка въ рѣчи, іпіегѵаііо біееге, 
съ разстановкою г.—0) свободное время, 
отдыхъ, баге іпіегѵаііа.— II) пер., раз¬ 
ность, разница, несходство. 

іпіег ѵёпіо, ѵёпі, ѵепіиш, іге, между 
тѣмъ приходить, подходить, I) соб., во 
время дѣйствія гс приходить, являться, 
аѣзоГГ или съ баі. (напр. зегтопі, во 
время бесѣды).—о неодуш., іпіегѵепіеѣаі 
Йиѵіиз, протекала между. — И) пер., а) 
по времени, паступать во время чесо-н. 
и т. о. прерывать, аЬзоІ. (напр. іпіег- 
ѵепіепіе посіе), съ баі. (напр. пох іпіег- 
ѵепіі ргоеііо), съ асе. (напр. со^піііо- 
пет).— ѣ) о состояніи и обстоятель¬ 
ствахъ = случаться, приключаться, 
имѣть мѣсто во время чего-н., и т. о. 

прерывать что-н., препятствовать про¬ 
долженію чего-н.: а) вооб., съ баі. вещи 
(напр. соерііз) или аѣзоі. (напр. сазиз 
тігійсиз ^шбат іпіегѵепіі). — 0) съ баі. 
регз., доставаться кому въ удѣлъ, при¬ 
ключаться, ехі^иа іогіипа іпіегѵепіі за- 
ріепіі. — с) въ качествѣ посредника или 
помѣхи, вмѣшиваться, вступаться, упо¬ 
треблять свою власть (о лицахъ и не¬ 
одуш.), аѣзоі., съ баі. или съ пѳ с. соп). 

іпіегѵепійз, йз, ш. приходъ, прибытіе 
во время чего-н., а) вооб., прибытіе, вмѣ¬ 
шательство какъ во вредъ, такъ и въ 
пользу чего-н., слѣд. тк. посредничество, 
Ьотіпіз. — ѣ) наступленіе, посііз. 

іпіегѵегіо (іпіегѵогіо), ѵегіі (ѵогіі), 
ѵегзпт (ѵогзпт), ёге, прибирать, I) 
утаивать, отнимать, поѵіез тііііез Н8 

раисіззітіз тепзіѣпз, промотать девять¬ 
сотъ м. с. казенныхъ денегъ.—II) пере-* 
бивать, рготіззшп. 

* іпіегѵбШо, аге, между тѣмъ летать, 
порхать. 

іпіезіаЪИіз, е, соб. неспособный быть 
свидѣтелемъ; о тс. пер. = скверный, 
гнусвый. 

іпіезіаіиз, а, иш, не сдѣлавшій ду¬ 
ховнаго завѣщанія; отс. іпіезіаіо (аѣі.) 
тогі, не оставивъ духовнаго з. 

іпіезііпа, бгшп, п. см. іпіезііппз. 
іпіезііпиз, а, иш, I) внутренній, зпѣзі. 

іпіезііпшп, і, п. кишка; ріиг. іпіезііпа, 
кишки, внутренности* — И) въ част., 
a) внутри государства, въ семьѣ проис¬ 
ходящій = внутренній, семейный (прот. 
ехіегпиз), ѣеПшп, междоусобная в., сае- 
без, убійство родственниковъ, братоубій¬ 
ство.— Ъ) въ душѣ находящійся = вну¬ 
тренній, субъективный (прот. оЫаіиз, 
извнѣ являющійся, объективный). 

іпіехо, іехйі, іехіпш, ёге, I) воткать, 
вплетать, а) соб., аЦб, аідб аісі геі.— 
b) пер., вплетать, присоединять, вмѣши¬ 
вать, аЦб іп саиза.—II) оплетать, обви¬ 
вать, покрывать, аідб ак}5 гѳ (напр. 
Ъазіаз ГоШз). 

іпііѣит (іпіуѣит, іпійЪпт), і, п. и 
іпШтз (іпіуѣиз, іпійЪиз), і, с. цикорій, 
эндивій. 

іпіітё, абѵ. а) весьма дружески, иіі 
аЦо, быть въ тѣсной дружбѣ съ кѣмъ. — 
Ъ) настоятельно, убѣдительно, аісі сош- 
тепбагі аѣ аЦо. 

іпНтпз, а, пт, см. іпіегіог. 
іпііп&о (іпііп&ио), ііпхі, Ііпсіит, ёге, 

обмакивать, обмачивать, аѣзоі. или аЦб 
аЦа ге (въ чемъ). 

іпШёгаЪШз, е, невыносимый, а) не¬ 
преодолимый, ѵіз Кошапогшп. —7 ѣ) не- 
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сносный, нестерпимый, о лидахъ тк. съ 
іп а^хп. 

іпібіёгапбиз, а, шн, несносный, не¬ 
стерпимый. 

іпібіёгапв, апііз, I) асі. => нелегко 
(неохотно) переносящій, нетерпѣливый, 
отс. тк. неумѣренный въ чемъ, съ деп.— 
II) разз. » несносный, нестерпимый. 

іпібіёгапіёг, абѵ. а) нетерпѣливо, 
іп8ѳ^ш, запальчиво. — Ь) нестерпимо, 
чрезмѣрно. 

іпібіёгапііа, ае, Г. несносность, не- 
стерпимость. 

іпібпо, ібпйі, ібпаіит, аге, I) іпіг. 
загремѣть, гремѣть, 1) соб., о Юпитерѣ, 
аЪзоІ. или аЪ аііо (*(•): <іѳ рагіе зегепа 
Іаѳѵшп (слѣва *(*).—2) пер.: а) гремѣть= 
громко кричать, о голосѣ, шумно разда¬ 
ваться (наир, тахшпа іпіопаі ѵосѳ (і*): 
іпіопиіі ѵох ІгіЬипі). — Ь) производить 
шумъ, шумѣть, брякать, звякать, аЪзоІ. 
(напр. зііѵае іпіопиегѳ *}*) или съ аЫ. 
(напр. аппіз і*). — II) іг.: а) съ асс.= 
прогремѣть, громовымъ голосомъ про¬ 
износить, тіпаз (і). — Ь) съ сіаѣ. = гу¬ 
дѣть, бушевать гдѣ-н., Еоіз іпіопаіа 
ЯисііЪиз Ьіетз, буря разразившаяся на 

іпіопзиз, а, нт, I) неостриженный, 
о лицахъ=длинноволосый и бородатый, 
волосатый.— II) (поэт.) пер., неподстри¬ 
женный — покрытый листьями, зеленью, 
поросшій лѣсомъ^ лѣсистый. 

іпіощибо, іогзі, іогіит, ёге, I) ввер¬ 
тывать, завертывать, вергіпъ, гатоз.— 
прѳгн., а) крутить, сплетать, іпіогіі йі- 
пѳз (*і*)і вплетать во что, обвивать во¬ 
кругъ чего, сарііііз (баі.) апдиѳз (■(•): 
раіибатѳпіит сігса Іаѳѵит ЪгасЫит.— 
Ь) вертя, размахиваясь чѣмъ на кого, 
бросать, метать, аЪзоІ. или съ іп с. 
асе. — II) заворачивать въ другую сто¬ 
рону, поворачивать, а) вооб.: паѵеш 
гѳіго.— Ь) прѳгн., переворачивать, вы¬ 
ворачивать, осиіоз (•)*). 

іпіга, I) абѵ. (сотр. іпібгіиз), внутри 
(прот. ехіга), сотр. іпіегіиз, внутри = 
глубже.—II) ргаер. с. асе.=внутри, съ 
внутренней стороны (прот. ехіга), а) 
въ пространствѣ, а) вооб.: іпіга рагіе- 
іѳз: іпіга еат (игЬѳт) ехігадиѳ. — р) 
при глаголахъ движенія = внутрь, зѳ 
гесіреге іпіга йпез. — Ь) во времени = 
въ теченіе, въ, іпіга аппоз XIV; съ 
яиат: іпіга бесітит <ііет, диат ѵепе- 
гаі, до истеченія десятидневнаго срока 
со времени прибытія. — с) объ опредѣ¬ 
леніи мѣры и количества, по сю сто¬ 
рону чего-н., т.-е. не достигая или не 

выходя изъ предѣловъ чего-н. = менѣе, 
ниже, іпіга сепішп, меньше ста,. 

* іпігаЪНіз, е, доступный. 
іпігасіаЪШв, е, неукротимый, суро¬ 

вый, Ьгшпа (і*): дѳпиз (Ьотіпит) ЬеПо, 
непобѣдимый (|) 

іпігасіаіпз (іпігесіаіиз), а, ит, не¬ 
тронутый, I) необработанный, едшіз, 
необъѣзженный. — II) пер., неиспытан¬ 
ный, зееіиз (|). 

іпігётізсо, ігётйі, ёге, задрожать, 
тк. аіда гѳ (отъ чего). 

іпігёто, ёге, задрожать, тк. а^й ге. 
Ср іпігетізсо. 

іпігёрібё, абѵ неустрашимо 
іпігёрібиз. а, ит, безтрепетный, не¬ 

устрашимый, а) о лицахъ, аЪзоІ:,4 съ 
рго с аЫ. — Ъ) о неодуш., спокойный, 
ѵиііиз, спокойное выраженіе лица (*)*). 

*1. іпігііив, а, ит, неистертый, пер., 
неослабленный, а ІаЬогѳ (= неутомлен¬ 
ный). 

2. іпігііиз, а, ит, рагі. отъ іиіего. 
1. іпіго, а<іѵ. внутрь, іпіго іге: а^ш 

іпіго ѵосагѳ аб а^т 
2, іпіго, аті, аіиіп, аге, I) входить, 

вступать (прот. ехіге), съ абѵ. (напр. 
ео, яио); съ іп, аб или іпіга с. асе.; 
съ однимъ асе. — II) пер., проникать, 
вникать, іп гегот паіигат • іп аіф 
іатіііагііаіет рѳпііиз, вступить съ кѣмъ 
въ совершенно дружескія "отношенія. 

іпігбб&со, бихі, бисіит, ёге, I) вво¬ 

дить, аЦт: а^т (тк. паѵез) съ абѵ. 
(во, Ьис), аідт съ іп, аб с. асе. — II) 
пер.: а) вооб. = вводить, сопзиеіибі- 
пет. — Ъ) въ рѣчи приводить. 

іпігбёо, Іѵі и Іі, Ііит, іге, входить, 

вступать (прот. ехіге), аЪзоІ. (напр. 
рогіа, въ дверь), съ іп, аб с. асе. или 
съ однимъ асе. 

іпігбГёго, ійіі, Гегге, вносить, аЪзоІ. 
(особ, въ разз.), съ іп или аб с. асе. 

* іпігбдгёбіог, дгеззиз вит, дгёбі, 
вступать (у). 

іпігбіійз, йз, т. вступленіе, входъ 
(тк. съ іп с. асе. или съ асе. Іосі); 
пер. = вступленіе, начало, беіепзіопіз; 
тѳіоп. = входъ (какъ мѣсто). 

іпігбтіііо, тізі, тіззит, ёге, впу¬ 
скать, аіят: аЦт съ іп, аб с. асе. 

іпігогзйт и інігогзйз, абѵ. I) внутрь.— 
II) внутри, съ внутренней стороны. 

іпігбгитро, гйрі, гиріит, ёге, вры¬ 
ваться, съ абѵ. (напр. еа), съ іп с. асе. 

іпігозріеіо, зрехі, зресішп, ёге, гля¬ 
дѣть, смотрѣть во что, заглядывать, 
ботшп, пер., всматриваться, іп отпез 
геі риЬІісае рагіез. 
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іпійЪшп, і, п. и іпійЪиз, і, с. см. 
ипііЪит. 

іпійёог, Шіиз знт, ёгі, пристально, 
внимательно смотрѣть на іс, I) соб., 
съ айѵ. (напр. Ьис аЦие Шис), оъ од¬ 
нимъ асе. или съ іп с. асе.; тк. съ 
допол. предл. (напр. ^иапіа еззеі аііі- 
іиДо). — II) пер.: а) вооб., разсматри¬ 
вать, аЬрі.— Ь) въ част.: а) съ удивле¬ 
ніемъ смотрѣть на кого, а^ш. — р) 
обращать вниманіе, принимать въ со¬ 
ображеніе, имѣть что въ виду, аідеі. 

іпійшезсо, ійтйі, ёге, пухнуть, рас¬ 
пухать, вздуваться, пер., а) усили¬ 
ваться, рости. — Ь) надуваться, возно¬ 
ситься. — с) (поэт.) іпішшііі (зс. ІГ5) 

Ішю, разсердилась (*(*). [ный (*[•). 
41 іпійтйіаіпз, а, ит, иепогребен- 
іпійог, Ш, (Іер. = іпійеог, смотрѣть 

на гс, аідт, аЦб. 
іпійз, айѵ. I) изнутри, съ внутренней 

стороны.—II) внутри (особ.=въ городѣ, 
дома, въ тѣлѣ гс; прот. іогіз, ѳхіга), 
ехіга еі іпійз Ьозіеш ЬаЬегѳ. — III) 
внутрь, йисі (і*). 
шійіиз, а, иш, I) разз.= незащищен¬ 

ный, беззащитный, необерегаемый. — 
II) асі. = ненадежный. 

іпіуЬшп, іпіуЪиз, см. іпііЪшп. 
Іпйіа, ае, Г. девясилъ (растеніе). 
Іпиііпз, а, иш, неотмщенный, I) эа- 

что не отомстили неотмщенный, тогз 
^аз іпиііа поп ііііі: ргѳсез, тщетныя 
(•(•); (о лицахъ), пѳ іпиііцз ѳззеі. — И) 
кому не отомстили = ненаказанный, 
безнаказанный; отс. аЦш іпиіішп зіпегѳ 
или іпиіішп еззѳ раіі, оставить кого 
безъ наказанія; поэт., необезпокоенный, 
внѣ опасности находящійся, Гегае. 

ІпншЪго, аѵі, аішп, аге, покрывать 
тѣнью, затѣнять. 

Іпшміаііо, бпіз, Г. наводненіе. 
Іпшкіо, аѵі, Аішп, аге, I) іг. навод¬ 

нять, затоплять, а) соб., сатршп.— 
-аЬзоІ., производить наводненіе. — Ь) 
пер., о массѣ народа, наводнять, Ііа- 
Ііаш. — II) іпіг., а) волноваться, пер., 

~о массѣ народа, Тгоез іпшиіапі, дви¬ 
гаются массою (■)*). — Ъ) разливаться отъ 
чего, переполняться чѣмъ, зап^иіпѳ (|). 

Іпип^о (іпип&ио), ипхі, ипсіиш, ёге, 
намазывать, натирать мазью* 

ІпигЪапия, а, иш, негородской = не- 
тонкій (об. съ предш. отрицаніемъ), а) 
но внѣшности, непристойный, ЬаЬііпз 
^огаііопіз) поп іп., не безъ достоин¬ 
ства. — Ъ) неучтивый, невѣжливый, 
неуслужливый, грубый. —« с) въ рѣчи, 
.неостроумный, пошлый. 

Ііійго, иззі, изіиш, ёге, I) вжпгать, 
нажигать, а) соб.: поіат, клеймить, 
таврить. — Ь) пер.: а) аіеі или аіеі геі 
акр! = какъ-бы вжигать, аіеі і^поті- 
піат, заклеймить кого позоромъ; отс. 
впечатлѣвать, вкоренять, ойішп іпизіит 
апітіз; отс. причинять (что-н. неизгла¬ 
димое, отъ чего трудно отдѣлаться), аіеі 
іапіит йоіогет (столь жгучую боль)- 
таіа геі риЫісае. — р) аЦт или аіой 
аЦа ге, отмѣтить чѣмъ-н., об. заклей¬ 
мить, обезчестить. — И) прижигать, об¬ 
жигать, запдліз іпизіиз (і*). 

Іппзиаіиз, а, иш, I) неупотребитель¬ 
ный. — II) необыкновенный. 

ІпйШіз, е, I) негодный къ употребле¬ 
нію, безполезный, негодный, съ сіаі. или 
съ ай с. асе.—И) вредный, гибельный, 
аЬзоІ. (ршіог, аигшп -)*) или съ (іаі. 
регз. (огаііо сіѵііаіі). 

ІппіШіаз, аііз, і. вредность (прот. 
иіііііаз). 

ІпйіШіёг, асіѵ. I) безполезно, безъ 
пользы, об. съ предш. отрицаніемъ. — 
II) вредно. 

іпѵайо, ѵазі, тавот, ёге, іпіг. и іг., 
входить, вступать, итти куда-н., I) вооб.: 
a) соб.: іп еаз игЬез: іп соііит, бро¬ 
ситься на шею, обнять кого. — съ асе., 
ѵіат,Ііа1іат (*)*).—Ь) пор., приступать къ 
чему, предпринимать что, начинать, 
ридпат аиі аідеі тадпит (*(*): Магіет 
(сраженіе) сііреіз. (*(*). — II) въ част.: 
А) дѣланъ нашествіе,нападеніе,нападать, 
1) соб.: а) о лицахъ: іп Ьозіеш; съ 
однимъ асе., игЬеш (*(•): а§теп. —* 
аЬзоІ., асіео аегііег іпѵазегипі, иі еіс.— 
b) о неодуш., диосипщиѳ ідпіз іпѵазіі, 
проникъ: ЗсуіЬіат іпѵазіі Ьогеаз (*(*).— 
2) пер.: а) нападать, напускаться на 
кого, сопііпио іпѵасііі со слѣд. прямою 
рѣчью (і*).—Ь) о болѣзняхъ гс = напа¬ 
дать, постигать, іп согриз аіф: рори- 
Ішп.—с) о страстяхъ и иныхъ бѣдстві¬ 
яхъ = нападать, находить, охватывать 
кого, распространяться, аЬзоІ. или съ 
іп с. асе. (напр. іп ѵііаш), съ сіаі, 
(напр. ітргоЬіз), съ асе. (напр. аіят 
іеггог іпѵасііі).—В) захватывать, завла¬ 
дѣвать, присвоивать, съ іп акрі (іп іог- 
іипаз аіф). 

іпѵаМиз, а, иш, безсильный, сла¬ 
бый (прот. ѵаіійпз, іогііз), а) соб., тк. 
съ аЬІ. — Ъ) пер., слабый для сопроти¬ 
вленія. 

іпѵесііо, бпіз, Г. I) ввозъ, привозъ 
товаровъ и т. и. (прот. ехрогіаііо).— 
II) въѣздъ. 

іпѵёЬо, ѵехі, ѵесішп, ёге, I) асііѵ.. 
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ввозить, привозить, вносить, приносить, 
1) соб.: а - вооб.: ресипіат іп аегагіит: 
Ісггае шоіпз таге Йитіпіѣиз іпѵехіі.— 
Ь) въ страну ввозить, уіпит іп СаШ- 
ат.—2) пер., зло влечь за собою, при¬ 
чинять, порождать, йіѵіііаѳ аѵагіііат 
іпѵехеге.—II) гейех., зѳ іпѵеЬегѳ и об. 
тейіаі. іпѵеЬі, А) (гейех. и тейіаі.) 
въѣзжать, пріѣзжать, подъѣзжать, на¬ 
ѣзжать и вооб. ѣхать, іпѵеЬі (съ и безъ 
сагрепіо, сигги, едио, паѵе), аѣзоі., съ 
іп, а<1 с. асе., съ асе. (напр. Сарііоііит), 
съ йаі. (напр. согрогі раігіз, наѣхать 
на 2с), съ рег с. асе. (напр. рѳг аигаз, 
подняться на воздухъ). — рагі. ргаез. 
бор., іпѵеЬепз, ѣдущій на гс, диайгі- 
&із. — В) (тейіаі.) вражд., нападать, 
бросаться на кого, 1) соб.: аѣзоі. или 
съ йаі. — 2) пер., іпѵеЬі іп аідт или 
іп аідй (тк. аЬзоІ.), нападать, напус¬ 
каться , на 2С, бранить; тк. тиііа (во 
многихъ отношеніяхъ = сильно) или поп 
шіПа (слегка) іп аідт. 

іпѵёпіо, ѵёпі, ѵепіига, Іге, находить 
I) нечаянно или случайно, 1) соб.: а) 
вооб.: аідт: Ііпігіѣиз іпѵепііз, на (пер¬ 
выхъ) попавшихся лодкахъ. — съ двумя 
асе., Ъозіет рориіаѣипйит; въ разз. 
съ двумя пот., іп ореге еі агапз езі 
іпѵепіиз, вастали его (случайно) за ра¬ 
ботой, и именно въ то время, когда 
онъ пахалъ.—Ь) въ част., читая нахо¬ 
дить, читать, арий ріегоздие аисіогез 
іпѵепіо (съ асе. с. іпй). — 2) пер.: а) 
съ двумя асе., въ разз. съ двумя пот., 
диет зі іпѵепіззеі ійопеит, найдетъ = 
признаетъ: ірзіз йигіог іпѵепіиз езі.— 
ѣ) подучать, пріобрѣтать, потеп, діо- 
гіат, ѵііирегаііопет, заслужить. — II) 
находить, открывать, 1) соб.: аідт: 
агдепіі ѵепаз репііиз аѣйііаз. —2) пер.: 
а) вооб., своею дѣятельностью приво¬ 
дить въ дѣйствіе, дѣлать что-л. возмож¬ 
нымъ, учреждать, рег те іпѵепіа заіиз* 
іпѵепііз аизріеііз, по введеніи гс. — Ь) 
въ част.: а) развѣдывая узнавать, от¬ 
крывать, сопрігаііопет: ех сарііѵіз съ 
асе. с. іпй — р) придумывать, выду¬ 
мывать, гетейіит. — у) зѳ іпѵепіге, 
найтись, йоіог зе ідѵепіі, возврати¬ 
лась (!). 

іпѵепііо, бпіз, й изобрѣтаніе (тк. те- 
іоп.=изобрѣтеніе); способность изобрѣ¬ 
тать, даръ изобрѣтенія, 

іпѵепібг, бгіз, т. изобрѣтатель, 
іпѵепігіх, ісіз, й изобрѣтательница, 
іпѵепіит, і, п. изобрѣтеніе; ріиг. = 

тк. взгляды, мнѣнія, 2епопіз. 
шѵёгёсипйиз, а, иш, безстыдный, 

йеиз, нескромный богъ (о Вакхѣ, раз¬ 
вязывающемъ у человѣка языкъ *(•). 

іпѵег&о, бге, наклонять, религ. і. і.== 
валивать на что, лить, аѣзоі. Ж или съ да. 

іпѵегіо, ѵегіі, ѵегвпт, бге, перево¬ 
рачивать, перевертывать, I) соб., 1>- 
вооб.: аіѵеит паѵіз. — поэт., іпѵегзиз* 
аппиз, исполнившійся годъ. — 2) въ 
част.: а) переворачивать=перерывать, 
а) = перепахивать, * ѵошеге іеггаз §га- 
ѵез (I). — р) о вѣтрѣ = взвОлновывать, 
таге (*(•). — Ь) опрокидывать, ѵіпагіа 
іоіа АИіГапіз, выливать все вино изъ 
сосудовъ въ ал. (большіе) бокалы = до¬ 
чиста опорожнять (1*)Ѵ/-— II) пер.: 1) 
вооб., извращать, портрть, огйіпет: іп- 
ѵегзі тогез (*(•). — 2) въ част.: пре¬ 
вратно истолковывать, ѵігіиіез (*(*): ѵегЬ а, 
употреблять въ ироническомъ смыслѣ. 

* іпѵезрбгазсіі, бге, вечерѣетъ, смер¬ 
кается. 

іпѵезіі&аібг, бгіз, т. изслѣдователь, 
изыскатель. 

іпѵезіі&о, аѵі, аіит, аге, отыскивать* 
по слѣдамъ, выслѣживать, отыскивать, 
развѣдывать, изслѣдовать (соб. и пер.),, 
аідй, йѳ аідо; съ дополи, или вопрос, 
предл. 

іпѵбібгазсо, гаѵі, бге, I) старѣть, 
состарѣвйться = вкореняться, укоре¬ 
няться, . внѣдряться, засѣсть, а) о ли¬ 
цахъ, аѣзоі., съ іп с. аЫ. (напр. іп 
СаШа). — Ь) о неодуш.: іпѵеіегазсіі аез- 
аііепит, сопзиеіийо: потеп еі Ьопоз^ 
іпѵеіегаѵіі игѣі (йаі.), незыблемо уста¬ 
новлены въ г. — И) устарѣть = затя¬ 
нуться, быть отложену въ долгій ящикъ, 
зі (гез) іпѵѳіегагіі. Ср. іпѵеіего. 

іпѵбібго, аѵі, аіит, аге, доставлять 
старость, дать возможность состарѣться; 
отс., іпѵеіегаіиз, старый; іпѵеіегагі (те- 
йіаі.), неизмѣнно сохраняться: іпѵеіега- 
іит еззѳ аідй ге, окрѣпнуть отъ чего.— 
рагі., іпѵеіегаіиз, а, ит, вкоренившійся, 
вастарѣлый, старый. 

іпѵіебт или іп ѵіебт, I) поперемѣн- 
но; отс. взяпмнд, дрѵгъ друга, съ той 
и другой стороны.—II) въ замѣнъ, на¬ 
оборотъ, напротивъ, гедиіезсаі Ііаііа, 
игаіиг іпѵісет Аігіса. 

іпѵісіиз^ а, ит, непобѣдимый, непре¬ 
одолимый, неодолимый, несокрушимый, 
непоколебимый, непреклонный, о лицахъ- 

•и (особ, пер.) о неодуш., аѣзоі. (напр. 
йеіепзіо, неопровержимая) или съ аЫ.;. 
съ аѣ с. аЫ.; съ ай или іп с. асе. 
(напр. ай ѵиіпега согриз, неуязвимое- 
т.). — зиѣзі., а) т., ѵос. іпѵісіеі хра- 



іпѵійепііа — 341 — ІПѴІІО 

«бредъ!— р) п. рі., іпѵісіаяиаейат іесо- 
таі,\ выработало извѣстныя непреступаѳ- 
шія границы. 

іпѵійепііа, ае, Г. завистливость. 
іпѵійёо, ѵійі, ѵізшп, ёге, 1) косо 

(лукаво, завистливо) смотрѣть на что 
(и тѣмъ причинять, по взгляду древ¬ 
нихъ, вредъ; ср. наше сглазить), Ио- 
геш ИЬегшц теши (■(■).—II) завидовать 
кому въ чемъ, и какъ слѣдствіе = не¬ 
доброжелательно отказывать кому въ 
чемъ, не давать, мѣшать (прот. іаѵегѳ, 
заіѵит ѵеііе), аісі или аісі геі: аісі 
а^й (|): аісі іп аЦа гѳ: рѣдко аісі 
аЦа ге (зериііига, изъ недоброжела¬ 
тельства отказывать въ погребеніи); 
(поэт.) аісі аіф геі. — съ іпі*. или асе. 
с. іпй; съ ^иой с. іпй. или съ и* с. 
чниц. — въ раза, іпѵійеог (поэт.); об. 
ітрегз., іпѵійеіиг аісі или аісі геі.— 
рагі. іпѵійепйиз, завидный, прекрасный. 

іпѵійіа, ае, і. зависть, I) зиЬ]. = за¬ 
висть, недоброжелательство, ревность, 
сіѵішп зиогат: пиііат ЬаЬиіѣ іпѵійіат, 
никто не заведовалъ ему. — И) оЬ)., а) 
ненависть, нерасположеніе, элоба, особ, 
(народа по отношенію къ государствен¬ 
нымъ мужамъ) партійная ненависть, 
немилость (тк. въ ріиг.; прот., Іаѵог, 
сирійііаз), аЬзоІ. (йісіаіогіа, къ д.); съ 
#еп. зиу. (напр. ѵиі^і); съ деп. оЩ. 
(за что, напр, іасіі, іоііиз геі): аісі 
іпѵійіат сопйаге, возбудить ненависть 
противъ кого: іп іпѵійіа еззе, тк. іпѵі¬ 
йіат ЬаЬеге, быть предметомъ ненависти 
(о неодуш. и одуш.): іп іпѵійіат (та^- 
пат) ѵепіге: аЬзіі іпѵійіа ѵегЬо! или 

-аЬзіі ѵегЬо Іпѵійіа!—Ь) злобное осужде¬ 
ніе или обвиненіе, нареканіе, упрекъ, 
упреки, аЬзоІ. (напр. іпѵійіае еззе) или 
съ &еп. оу. (напр. сгийеіііаііз). 

іпѵШозё, айѵ. I) ненавистно, недо¬ 
брожелательно, злобно, аЦт егітіпагі.— 
II) возбуждая зависть (ненависть), ѵі- 
ѵеге. 

іпѵійібзиз, а, иш, I) исполненный 
зависти, 1) завистливый, недоброжела¬ 
тельный, аЬзоІ. или съ йаі.— 2) возбу¬ 
ждающій зависть, завидный (прот. ехо- 
рІаЬіііз, тізегапйиз), аЬзоІ. или съ йаі.— 
II) исполненный ненависти, 1) объятый 
злобою, злобный, раззіз зіеііі іпѵійіоза 
саріИіз (*)*). — 2) возбуждающій или 
доставляющій ненависть (неудоволь¬ 
ствіе, негодованіе), а) ненавистный — 
навлекающій чью-л. ненависть, набра¬ 
сывающій пятно, позорящій, позорный 
(прот. ^Іогіозиз, Ьопезіиз, доставляющій 

-славу, честь), аЬзоІ. (егітеп: йатпа- 

Ііопет тиііо іпѵійіозіогет Гоге), съ йаі., 
съ іп с. асе. — Ь) ненавистный = про¬ 
тивный, опороченный (дрот. §гаѣи$, іа- 
ѵогаЬіІіз, рориіагіз), аЬзоІ. или съ арий 
с. асе. (напр. арий Ьопоз). 

іпѵійиз, а, иш, завистливый, недо¬ 
брожелательный, аЬзоІ. или съ йаі. 
(пох соерііз позігіз, неблагопріятствую¬ 
щая 2с *(*).—зиЬзі., завистникъ, съ &еп. 

іпѵІ&По, ауі, аіит, аге, бодрствовать, 
не спать, 1) соб., съ йаі. (при, вт. 
чемъ). — II) пер., заботиться, печься о 
чемъ, съ йаі. или съ рго с. аЫ. 

іпѵШаЬШз, е, ненарушимый, непри¬ 
косновенный. 

іпѵШаіиз, а, иш, I) невредимый, 
нетронутый (о лидахъ и неодуш.); объ 
аЬзіг., ненарушенный, ййез; отс. іпѵіо- 
Іаіа ѵезіга ашісШй, не оскорбляя вашей 
дружбы. — II) неприкосновенный, потен 
Іе^аіогат. 

інѵМіаіиз, а, ит,^невиданный = не¬ 
обыкновенный, рѣдкій. 

іпѵібо, УІ9І, УІзит, ёге, посматри¬ 
вать, осматривать (напр. йотшп поз- 
зігат); отс. посѣщать кого, что, заѣз¬ 
жать куда, аЬрп: Беіит (*(*). 

1» іпѵізиз, а, ит (іп и уМео)^ неви¬ 
дѣнный, невидимый, незамѣченныи. 

2. іпѵізиз, а, ит (іпѵійео), I) разз.== 
ненавистный, противный (прот. дгаіиз, 
^гаііозиз, сагиз, атаЬіІіз, соттепйаіиз, 
тк. тізегаЬіІіз), аЬзоІ., съ йаі., съ ариіІ 
с. асе. или съ оЬ с. асе.; тк. съ іп с. 
аЫ.; отс. аЦт іпѵізит ЬаЬеге, ненави¬ 
дѣть кого (прот. аісі Гаѵеге).—II) (поэт.) 
асііѵ. = недоброжелательный, враждеб¬ 
ный, съ йаі. 

іиѵііатепіит, і, п. приманки, привле¬ 
кательность (тк. въ ріиг.), аЬзоІ. или 
аіф, тк. съ іп с. асе. Іосі. 

іпѵііаііо, бпіз, I. I) приглашеніе, съ 
&еп. оЬ]. (къ) или съ ай с. асе.; въ 
част., угощеніе, Ъепідпа. — II) пер., 
приглашеніе = поощреніе, побужденіе, 
ай йоіепйит; или съ иі с. соп). 

іптііо, аѵі, аіит, аге, приглашать. 
I) соб.: А) вооб.: а^т: аЦт іп или аа 
аЬрі, (поэт.) а^т аісі геі (аЦт зоііо, 
пригласить занять мѣсто на 2с: аЦга 
тоепіЬиз, въ городъ). — поэт, съ іпГ.— 
В) въ част., приглашать въ гости, н 
какъ слѣдствіе = угощать, потчивать, 
аЬрц ай соепат: ЬозрШо, іп Ьозрі- 
ііит; а^т іесіо ас йото, аЬрп йотит 
зиат.—II) пер., привлекать, поощрять, 
возбуждать, аЬзоІ. или аЬрп: аЦй: 
аЦт или а^й аЦа ге: аіят ай аідй. — 
съ иі с. соу.—поэт, съ іпі*. 
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іпѵііиз, а, пт, I) неохотный, противъ 
води, противъ воли и желанія (прот. 
спріепз, ѵоіепз, Ііѣепіег), а) липахъ, 
іпѵііиз ізііс зшп (прот. ІіЬепіег ізііс 
вит): іпѵііиз Іасіо, иі еіс.; отс. те, іе, 
зѳ еіс. іпѵііо, противъ моей, твоей гс 
воли. — II) поэт, пер., недобровольный, 
неохотно оказанный, іпѵііа орѳ. 

іпѵіпз, а, нт, бездорожный, непро¬ 
ходимый, непроѣэдный; отс. тк. недо¬ 
ступный, аѣзоі., съ аЫ. или съ (іаі.; 
зиѣзі., іпѵіа, бгиш, п., бездорожныя и 
непроходимыя мѣста (мѣстности). 

1. іпѵйсаінз, а, ит, I) незванный, 
ѵепіипі іпѵосаіаѳ, хоть ихъ не знали.— 
II) неприглашенный. 

2. інѵ&саіаз, а, ит, рагі. отъ іпѵосо. 
інѵбсо, аѵі, аіиш, аге, взывать, 

иризывать съ мольбами, обращаться къ 
:с, умолять кого, а^т, аЦб: съ двумя 
асе., беоз іезіез (въ свидѣтели). 

інѵбШо, аѵі, аіиш, аге, летать на, 
по чему; о волосахъ, развѣваться, съ 
съ баі. (*(*). 

іпѵйіо, аѵі, аіиш, аге, вражд. нале¬ 
тать, бросаться, устремляться. — въ 
част., дѣлать нападеніе, и т. о. овла¬ 
дѣвать, іп роззеззіопет. 

інѵбіисгит, і, п. обертка, покрывало, 
чехолъ; пер., покровъ. 

іпѵбійіиз, а, ит, РАб). покрытый 
мракомъ. 

іпѵоіѵо, ѵоіѵі, ѵоійіит, ёге, катить, 
куда-іі., I) вкатывать, аЦб. - II) катить, 
съ собою увлекать, а^б зесит (І). — 
III) накатывать, вскатывать, сирае іп- 
ѵоіиіае ІаЬипіиг: Оіутрит Оззае, взгро¬ 
моздить Ол. на О.* (*)*): іпѵоіѵііиг агіз 
сариі, шатаясь, падаетъ головою на 
жертвенникъ (*)*).—IV) закутывать, оку¬ 
тывать, завертывать, а) со б.: шапшп 
аб бідііоз и8^ие: зіпізігаз за^із (въ 
плащи): итѣга біет (о ночи |). — Ь) 
пер., зѳ Ііііегіз, предаваться научнымъ 
занятіямъ: Ъеііит расіз потіпѳ іпѵоіи- 
іит, война, прикрытая личиною мира. 

* шпііпёгаіиз, а, ит, нераненный. 
1. Іо! іпіец. какъ выраженіе радости: 

ура! и боли, о! ой! (|)~ 
* 1б{а» п. іпЛесІ. іота, греческая буква, 

соотвѣтствующая русскому и. 
ірзё* а, шц, деп. ірвіиз, баі. ірзі, 

самъ, I) вооб.: ірзѳ іпіегѵізо. — II) въ 
част.: 1) чтобы сильнѣе выдвинуть пред¬ 
метъ въ ого отношеніи къ окружающимъ 
обстоятельствамъ = самый, именно, а) 
вооб.: еафіе ірза сапза ЪеШ Іиіі: посіез 
ѵі^іі&ѣаі аб ірзиш тапе, вплоть до 
утра (у). — Ь) для болѣе точнаго опре¬ 

дѣленія числа = именно, ровно, какъ, 
разъ, ігідіпіа егапі біез ірзі: зиЪ ірза- 
ргоіесііопе, предъ самымъ отъѣздомъ: 
пипс ірзшп, именно теперь. — 2) ірзе* 
означаетъ хозяина, учителя гс (ср. ку¬ 
печеское: „самъ" пріѣхалъ), ірзе біхіі.— 
3) усиливаетъ = даже, ірза ѵігіиз соп- 
іетпііиг. — 4) (такъ какъ дѣйствующій* 
противъ воли или по чужому побужде¬ 
нію не считается самодѣйствующимъ) 
с&мъ, самъ собою, ѵаіѵаѳ зе ірзаѳ аре- 
гпегипі: ірзе те&, іиа, зиа зропіе, я,, 
ты, онъ, по собственной волѣ.—5) (такъ 
какъ самъ исключаетъ участіе другихъ)= 
одинъ, Ьіз асііз аііпб депііог зесит ірзе 
ѵоіиіаі (*)*). — ірзѳ съ суфф. теі. см. 
теі. 

іга, ае, і. I) гнѣвъ, злоба, озлобле¬ 
ніе, раздраженіе (тк. въ ріиг.), аЬзоІ. 
или съ §еп. зиЪ]. (беогит) или съ §еп. 
оу. (за что, напр. біеіаіогіз сгеаіі). — 
пер., о неодуш., ЬеШ. — И) теіоп.^ 
причина гнѣва (I). 

Ігасипбё, абѵ. гнѣвно, запальчиво. 
Ігасипбіа, ае, Г. I) вспыльчивость^ 

запальчивость, горячность. — II) силь¬ 
ный гнѣвъ, припадокъ ярости (тк. въ 
ріиг.), ігасипбіа еШашшагі, воспылать 
гнѣвомъ. 

ігасшібнз, а, ит, вспыльчивый, за¬ 
пальчивый, горячій, аѣзоі. съ іп с. асе» 

іг&зсог, іг&8сі, гнѣваться = прихо¬ 
дить въ гнѣвъ, разражаться гнѣвомъ; 
тк. (послѣ—авг.) = гнѣваться, сердиться* 
(прот. шіпагі), аѣзоі. или съ абѵ. (напр. 
йігепіег), или съ баі.; съ іп с. асе. 
(напр., іп согпиа ігазсі іетріаге, про¬ 
бовать вогнать свою ярость въ рога = 
съ яростью испытывать крѣпость ро¬ 
говъ |): съ асе., позігат ѵісет (вмѣсто* 
насъ). 

Іг&іиз, а, шп, гнѣвный, сердитый• 
(прот. ріасаіиз и [о богахъ] ргоріііиз), 
аѣзоі., съ баі. регз., сѣ оѣ с. асе., съ. 
бе с. аѣі. — поэт, пер., таге, бурное* 
ѵепіег, голодное брюхо. 

* іггёН^аіиз, а, ит, несвязанный (*)*). 
іггёіі&ібапз, а, пт, нечестивый, без* 

божный. 
іггёшёаѣіііз, е, ненереходимый об¬ 

ратно, ипба, которую нельзя переплыть 
обратно (о Стиксѣ •)*): еггог, безысход¬ 
ное блужданіе (]*). 

іггёр&гаѣіііз, е, незамѣнимый, невоз¬ 
вратимый, невозвратный. 

* іггёрегіиз, а, пт, соб. неоткры- 
тый = ненайденный, не добытый, апгшп. 
(золотой песокъ-въ нѣдрахъ земли |). 

іггёро, гср»і, геріит, ёге, вползать^ 
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приползать, незамѣтно вкрадываться (соб. 
и пер., о лидахъ и неодуш.), съ іп с. 
асе. 

іггёргёЬепвпв, а, шп, безукоризнен¬ 
ный. 

іп^піёіив, а, шц, безпокойный, не¬ 
угомонный. 

* іггёвесіив, а, шп, необрѣзанный (|). 
* іггёвбійіив, а, пт, неразвязанный, 

нераспутанный (!). 
іггёіІо,іѵі,Ііпт, Іге, поймать сѣтью.— 

пер., запутывать, опутывать, акрп: 
аі^т ау& ге. 

іггёіогіов, а, пт, необращенный на¬ 
задъ, осиіо іггеіогіо, не оглядываясь. 

іггёѵбсаЪШв, е, невозвратный, неиз¬ 
мѣнный; отс. (о лицахъ) тк. = непри¬ 
миримый. 

іггётёсаіпа, а, пт, неотозванный на¬ 
задъ = неприглашенный, безъ пригла¬ 
шенія. 

іггійёо, гіві, гізпт, ёге, I) іпіг. 
смѣяться при чемъ, шутить, аЪзоІ или 
ех пшго'. — II) іг. насмѣхаться, издѣ¬ 
ваться, осмѣивать, аЦш или ауй. 

* іггійіейіё, асіѵ. неостроумно, поп 
ігг., довольно остроумно. 

іггХ^аіІо, бпів, I. орошеніе (тк. въ 
ріпг.), съ §еп. оу. 

іггі^о, аѵі, аіиш, аге, I) проводить 
куда-н. влагу (!); поэт, пер., дшеіет 
рег тетЪга, разливать, распространять 
по членамъ.— II) увдаживать, орошать, 
Ае^урішп (о Нилѣ); — отс. тк. «= на¬ 
воднять, затоплять, сігсит.—поэт. пер., 
освѣжать, подкрѣплять, Геззоз зорог іг- 
гі§а! агіиз (!). 

іггі&йив, а, шп, I) асііѵ. = орошаю¬ 
щій, оросительный. — И) разз. = оро¬ 
шенный, аЪзоІ. или съ аЫ. (напр. сог- 
рпз іггі^ипт тего ЬаЬеге, всполоснуть 
глотку виномъ •}*). 

іггі8Іо, бпів, Г. осмѣиваніе, насмѣшка, 
издѣвательство. 

іггівбг, бгіз, т. осиѣиватель, насмѣш¬ 
никъ, аЪзоІ. или съ &еп. оу. 

іггівйв, й8, т. осмѣиваніе, осмѣяніе, 
насмѣшка, іггізиі еззе, быть посмѣши¬ 
щемъ (тк. аіеі). 

іггКаЪШв, е, раздражительный (прот. 
рІасаЬіІіз). 

іггііатёп, тіпів, п. раздражительное 
средство, возбуждающее средство (зш§. 
н ріиг.), тк. съ деп. оу. (къ чему). 

іггііатепіит, і, п. раздражительное 
средство, возбуждающее средство (зіпд. 
и ріиг.), тк. съ деп. оу. (къ чему). 

іггПаіІо, бпів, Г. раздраженіе, возбу¬ 
жденіе (чувственное и душевное). 

ігпіо, аѵі, аіиш, аге, раздражать, 
поджигать, подстрекать, I) вооб*. а) 
аЦт, аут а(і или іп ауй, апітоз. — 
Ъ) ауй=горячо возбуждать, вызывать, 
ѵоіиріаіет (•)•): ѣеііит. — II) въ част., 
раздражать, озлоблять (прот. сопіеггеге, 
напугать), аУт. — поэт, пер., диіеіоз 
атпез (і*). 

ІГГІІП8, а, ит,І) недѣйствительный 
(прот. гаіиз), іезіашепіит іасѳге іггі- 
іит. —^11) безуспѣшный, тщетный, на¬ 
прасный, а) о неодуш., іпсерішп, ІаЬог: 
ісіиз = промахъ.— пеиііг зиЪзі., ай іг- 
гііит сайеге, но удаваться, рушиться: 
ай іггііит гейасіит еззе, не сбыться.— 
Ь) пер., о лицахъ, іггііиз игдѳі, безъ 
успѣха (•(*). 

іггб^аііо, бпів, Г. присужденіе, нало¬ 
женіе, опредѣленіе (народнымъ рѣше¬ 
ніемъ), тиііаѳ. ‘ 

іггб^о, аѵі, аіпт, аге, I) что-н. пред-; 
лагать народу, и т. о проводить для кого, 
аісі Іе^ет, ргіѵііе&іит.—П) что-н. пред¬ 
лагать народу противъ кого, и т. о. при¬ 
суждать, налагать, опредѣлять, (аісі) 
пшііат, зирріісішп. — пер., вооб. на¬ 
лагать, опредѣлять, роепаз рессаііз (!). 

іггбго, аѵі, аішн, аге, I) окроплять 
росою, поэт. = орошать, увлажнвать, 
егіпет адиіз. — съ йаі., Іасгітаѳ ігго- 
гапі Гоіііз, по каплямъ текутъ на л. — 
II) капать на что-н., окроплять, іуиогез 
сарііі (!) 

іггптро, гпрі, тріит, ёге, вламы¬ 
ваться, врываться, вторгаться, проби¬ 
ваться, I) соб.: а) вооб., аЪзоІ. или съ 
айѵ, съ іи* ай с. асе. или съ однимъ 
асе., поэт, съ йаі. (напр. іЬаІато), съ 
рег с. асе. — Ь) вторгаться во владѣ- 
ніе=захватывать, іпаіф раігітопіит.— 
И) пер : іп Яеіит аісі в, силою прекра¬ 
щать слезы: іггшпрепі сигае (!). 

іггйо, гйі, ёге, врываться, бросаться 
куда, кидаться, I) соб.: а) вооб.,аЬзо1. 
или съ айѵ. (напр. зе Ьис), съ іп с. асе.— 
Ъ) бросаться на владѣніе = захватывать, 
іп аиепаз роззеззіопез.—II) оѳр.: ойіит 
ойепзіопепщие рориіі Еотапі, опромет¬ 
чиво навлекать на себя ненависть и 
негодованіе. 

іггирііо, бпів, Г. вторженіе, нападеніе. 
* іггиріпз, а, пт, неразрывный, 
іа, ёа, ій, ргоп. йет., тотъ; когда 

заступаетъ мѣсто выше упомянутаго 
имени, этотъ самый; въ косв. над., онъ; 
прегн. = такой, такого рода, свойства 
іс; отс. еі із, аЦие із, ^иѳ, и притомъ, 
къ тому же, и именно: ій диой, въ ввод¬ 
ныхъ предложеніяхъ (напр. ій диой Гае- 



іит езі, что и случилось) г і<1 езі, то- 
ссть. — іі зиѣзі., а) аЬзоІ., іп ео езі, 
иі еіс., дѣло въ томъ, что к, или = 

дѣло находится въ такомъ положеніи, 
что гс: сшп ео, иЬеіс., подъ тѣмъ усло¬ 
віемъ, что гс: аб ісі, до того (этого) 
времени, до сихъ поръ: іп ісі, съ того 
цѣлью, для того, по этой причинѣ, ех 
ео, изъ этого, поэтому. — Ъ) съ &еп., 
асі ісі Іосі, въ этомъ мѣстѣ: асі ісі 1о- 
согшп, до этого времени, до сихъ поръ: 
асі ісі іешрогіз, до сего времени, до сихъ 
поръ: ісі аеіаііз, въ такомъ возрастѣ: 
^иопіат езі ісі іешрогіз, столько вре¬ 
мени. 

ізіё, а, Шйб, $еп. ізііиз, сіаі. ізіі, 
ргоп. сіеш., этотъ, въ письмахъ тотъ, 
тамошній (указываетъ на второе лицо и 
все то, что относится, касается второго 
лица, поэтому часто = твой, вашъ, и 
часто употребляется съ ішіз, ѵезіег); 
нрегн., этотъ именно, такой именно; 
часто презрительно, ізіе Ьото: Магз 
аііег, иі ізіі (эти люди) ѵоііші. 

ізіі, асіѵ. тамъ (*(*). 
1. іаііс, аес, бс или йс, этотъ именно, 

тотъ именно. 
2 ізііс, асіѵ. вотъ здѣсь, въ письмахъ 

таиъ (гдѣ находится получающій письмо); 
пер., здѣсь = въ этомъ дѣлѣ. 

ізііпс, асіѵ. вотъ отсюда, въ письмахъ, 
оттуда; пер., отъ этого (= отъ этихъ 
недостатковъ •{*). 

ізііпзт&бі (лучше івііиз тобі), этого 
рода, такой. 

1. івібс, пеиіг. отъ 1. ізііс. 
2. ізійс (іаіЬис), асіѵ. туда. 
Ііа, асіѵ. I) такъ, такимъ образомъ, 

^^шт еа ііа зіпі, хотя это дѣйствительно 
такъ = несмотря на это, отс. ііа, да: 
ііапе ѵего? такъ ли въ самомъ дѣлѣ? 
дѣйствительно ли такъ? — ^иіб ііа? 
какъ такъ? почему же? отчего же? 
отчего это?—II) въ част.: а) при срав¬ 
неніи, такъ, об. съ соотвѣтствующимъ 
ему иі, рѣже съ диотобо, диешабтобшп, 
фіазі и др.; отс. иі... ііа (и наоборотъ 
ііа... иі), какъ... такъ, съ одной сто¬ 
роны... съ другой, иногда=если и... то 
всетаки, хотя... однако; при зирегі., 
чѣмъ... тѣмъ (напр. иі ^иі8^иѳ езі ѵіг 
оріішиз, ііа бііЯсіШтѳ еззе аііоз ітрго- 
Ъоз зизрісаіиг). — особ, въ клятвахъ и 
увѣреніяхъ, ііа с. соп^... иі с. іпсі., или 
если присоединяется новое желаніе, то 
С. С01у., ііа ѵіѵаш, иі шахішоз зитріиз 
іасіо, клянусь, 'что дѣлаю 2с. — короче, 
зоііісііаі, ііа ѵіѵат (клянусь жизнью), 
те іиа ѵаіеішіо: заере, ііа те (Ш]иѵепі 

(ей-Богу), іе сіезісіегаѵі. — Ь) для озна¬ 
ченія качества= такъ=такого качества, 
такого рода, ііа зипі гез позігае. — с) 
для означенія образа и способа послѣд¬ 
ствія означенныхъ фактовъ, такъ=при 
такихъ обстоятельствахъ, ііішп абоіез- 
сепіеш... аІЦиоі біез ае^гоіаззе еі ііа 
еззе тогіииш. — особ, для означенія 
слѣдствія изъ предшествующихъ дан¬ 
ныхъ = и такимъ образомъ, поэтому, 
слѣдовательно, зі ідііиг поп зипі, піЬіІ 
роззипі еззе: ііа пѳ шізегі ^иібет зипі.— 
(I) для означенія условія и ограниченія, 
об. съ соотвѣтствующимъ иі (чтобы, 
что) = съ (подъ) тѣмъ условіемъ... что 
(чтобы), съ тѣмъ ограниченіемъ... чтобы 
(что), настолько... чтобы (иногда = 
правда... но); отс. ііа ^иібет, иі еіс., 
правда съ тѣмъ ограниченіемъ... чтобы 
(что).—е) для означенія цѣли, назначе¬ 
нія, съ соотвѣтствующимъ иі, съ тою 
цѣлью, съ тѣмъ назначеніемъ, чтобы.— 
I) для означенія степени, столь, до такой 
степени, при ѵегѣ., а<у. и асіѵ.; съ отри¬ 
цаніемъ, поп (ЬашІ или пес) ііа = не 
такъ, не очень, не особенно, ЬашІ ііа 
та^па шапи. 

ІіЦиё, асіѵ. I) соб. = еі ііа. — И) 
итакъ, иоэтоиу, слѣдовательно (об. въ 
началѣ предложенія); ііадие ег&о, по¬ 
этому совершенно естественно. 
Нет, асіѵ. I) такъ же, равнымъ обра¬ 

зомъ, съ соотвѣтствующими, иі, зісиі, 
диетабтобшп, ^иазі. — П) при повто¬ 
реніи того же предиката при различныхъ 
субъектахъ=также, тоже, Кошиіиз аи- 
§иг сит ігаіге Кето ііет аидиге. 

Ііёг, Шпёгіз, п. I) путь, совершаемый 
ногами или ѣздою, 1) соб.: а) вооб.: іп 
(Ііѵегзит ііег едиі сопсііаіі. — Ь) путе¬ 
шествіе, походъ, маршъ, ііег іасеге, 
совершать путь, итти, ѣхать: іііпеге или 
іп іііпеге, на пути, во время похода; 
ех іііпеге, прямо съ дороги, тотчасъ по 
прибытіи. — с) переходъ (отъ одного 
привала до другого), ііег ипіиз біеі, 
дневной переходъ ^'изііз іііпегіЬиз, обык¬ 
новеннымъ маршемъ (у римлянъ въ те¬ 
ченіе пяти часовъ): та^піз іііпегіЬиз, 
большими переходами (по 8—9 часовъ): 
ііег раисогшп біегит, нѣсколько дней 
пути. — 2) іпеіоп., свободный проходъ, 
а) право прохода, проѣзда^—Ь) позволеніе 
итти, ііег аісі рег ргоѵіпсіат баге, поз¬ 
волить кому пройти черезъ п.—3) пер.: 
ходъ, ііег бізриіаіібпіз. — II) сопсг. = 
ѵіа, дорога, 1) соб.,* дорога, путь, ііег 
ап^изіит еібШіоіІе: ііег ребезіге, іег- 
гезіге, сухопутная дорога: ііег іасеге. 
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прокладывать дорогу. — 2) пер., путь, 
а.) вооб.: зѳсгеіит ііег еі іаііепііз зетііа 
ѵііае (*(•).— Ъ) въ част., путь = средство, 
способъ, образъ дѣйствія, іогіипа заіиііз 
(къ спасенію) топзігаі ііег (*(•). 

Ііёго, аѵі, аіипі, аге, вторично что-н. 
дѣлать, повторять, возобновлять (тк. въ 
рѣчи и письмѣ), Іапаш, снова покрасить 
(|): зетіпа ііегагѳ = зетіпа ііегит 
^асіаге (+): іапиат, снова проходить въ 
дверь (і): аедиог, опять ѣхать по морю 
<*)*) : теііа, снова воспѣть (*(•); въ част., 
двоить, второй разъ пахать поле. 

Иёгйпі, асіѵ. I) во второй разъ, опять, 
снова, отс. зетеі аЦиѳ ііегит, зетеі 
Иегипцие, нѣсколько разъ, не разъ: 
ііегит аЦие ііегит (|), ііегитдие ііе- 
гипцие, много разъ. — И) съ другой 
(своей) стороны. 
Шйёт, асіѵ. такимъ же образомъ, 

такъ же, точно такъ. 
Іііо, ошв, Г. хожденіе. 
Но, аге, ходить, съ аа с. асе. 
Ийз, йз, т. хожденіе; въ связи съ 

гесіііііз = уходъ, отъѣздъ. 

д. 
Засёо, сйі, сНйгиз, ёге, лежать (прот. 

«іаге), I) соб.: А) вооб., объ одуш. и 
и неодуш., аЬзоІ. или съ §еп. Іосі (Ъиті), 
съ іп с. аЫ., съ аЫ., съ асі, сігса или 
рег с. асе., съ зирег с. асе., съ зиЬ с. 
аЫ.—В) въ част., 1) почивая, покоясь 
.лежать, а) о почивающихъ, спящихъ = 
лежать, покоиться, почивать, спать, 
аЬзоІ. или съ іп с. аЫ. — Ь) объ обѣ¬ 
дающихъ = возлежать за столомъ (по 
обычаю древнихъ). — с) о больныхъ = 
лежать больнымъ, быть больнымъ. — 
2) лежать распростертымъ на землѣ, 
я.) (поэт.) о потерпѣвшихъ пораженіе = 
лежать сраженнымъ, безсильнымъ. — 
Ъ) (поэт.) о трупахъ = лежать въ небре¬ 
женіи, лежать непогребеннымъ. — с) о 
мертвыхъ, лежать мертвымъ, особ, о пав¬ 
шихъ въ сраженіи = лежать, пасть, по¬ 
гибнуть, аЬзоІ. или (поэт.) рго раігіа. — 
3) о путешествующихъ = гдѣ-н. оста¬ 
ваться, долго находиться, особ, безъ 
дѣла, Вгшніізіі. — 4) о мѣстности, 
а) = находиться, лежать, особ, внизу, 
Іосиз ^асеі іпіег Ареппіпит еі Аірез.— 
аЬзоІ., сіезрісіепз іеггаз ^асепіез (внизу 
раскинутыя *[*). — пер., о народахъ = 
обитать, жить, зирга Сііісіат. — Ь) 
(поэт.) = простираться, іапіит сатрі 

^асеі. — с) въ низменности лежать, или 
быть расположеннымъ, сіотиз ^асепз.— 
<і) (поэт.) о разрушенныхъ мѣстностяхъ= 
лежать въ развалинахъ, іасеі Іііоп іп- 
§епз. — 5) (поэт.) о платьяхъ = воло¬ 
читься, свѣшиваться, ргаеѵеггипі ^асіаз 
ѵезіе іасепіѳ ѵіаз. — 6) (поэт.) о чле¬ 
нахъ тѣла и т. п. = быть опущеннымъ 
внизъ, осиіі ^асепіез, сонные: ѵиііиз 
^асепіез, пониклые взоры. —II) пер.: А) 
вооб.: ргіога іетрога іп гиіпіз геі ри- 
Ыісае позігіздиѳ^асие^ипі, были связаны 
Съ гс: зиЬ аЦа ге ^асеге, находиться 

подъ чѣмъ=быть ниже, уступать (•)*).— 
В) въ част.: 1) пребывать, быть погру- 
жену, о людяхъ, іп таегоге: іп оЪііѵі- 
опе. — о неодуш., іп еосіет зііепііо.— 
2) находишься въ подавленномъ состояніи, 
а) о тѣхъ, которые а) лишились силы 
и всякаго вліянія въ государствѣ = быть 
слабымъ, безсильнымъ, лишиться попу¬ 
лярности; отс. раирег иЪщие ^асеі, бѣд¬ 
наго вездѣ презираютъ (і*). — 0) доби¬ 
ваться должности, но безнадежно = быть 
лишену надежды, жить безъ всякой на¬ 
дежды, не имѣть возможности поправить 
свои дѣла, лишиться довѣрія. — у) о 
предметахъ, лежатъ безъ употребленія, 
быть или оставаться въ пренебреженіи, 
не быть въ модѣ, не процвѣтать, рЬіІо- 
зорЬіа ^асиіі издие а<1 Ьапс аеіаіет: 
^иото(1о ііЬі іапіа ресипіа ^асеі? — Ь) о 
малодушныхъ = быть подавлену, быть 
убиту, унывать, отчаяваться. — с) о ли¬ 
цахъ и положеніяхъ опровергнутыхъ = 
быть ннспровержену, быть опровержену, 
побиту, засепі Ы зиіз іезііЬиз.— (I) о 
предметахъ, которыми нерадиво или во¬ 
все не занимаются, не заботятся = рух¬ 
нуть, быть въ застоѣ, прекратиться, до- 
(іісіа ^асеЬапі.— е) по цѣнѣ, ^асепі рге- 
ііа ргаесИогшп, пали = низки. 
^сіо, ^ёсі, ]асІит, ёге, бросать, I) вооб., 

бросать, кидать, метать, А) соб.: 1)вооб.: 
аЦ4: ац(1 аЦа гѳ (напр. іеіа тапи, іог- 
тепііз: аЦсі съ іп, розі или ігапз с. 
асе.: аідеі съ сіе с. аЫ.: зе тесіііз Яис- 
ііЬиз (въ средину в. = въ волны *{•). — 
2) въ част.: а) выбрасывать, бросать, 
апсогат, отдать якорь: апсогат сіе ргога 
(у). — Ь) бросать внизъ, іп ргоішкішп (у): 
зе е сиітіпе іиггіз (*(*).— с) отбрасывать, 
ѵезіет ргосиЬ (далеко ■)■).— (і) сыпать, 
сѣять, зетеп (*}■): агЬог рота ]асіі.— 
В) пер.: 1) вооб., какъ-бы метать въ 
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кого=произносить, сопіитеііаш іп а^т, 
наносить кому оскорбленіе: іпіигіаш іп 
аідт, причинять. — 2) въ част., мимохо¬ 
домъ высказывать, упоминать, слегка 
коснуться чего, ацб, съ асе. с. іп?., 
абзоі. или съ <1ѳ с. аЫ.— II) прегн., 
набрасывать, насыпать, класть основа¬ 
ніе, воздвигать, строить, аддѳгѳт: ?ііп- 
батепіа игЪіз.—въ карт., полагать осно¬ 
ваніе чему, устраивать, ?ішбатепіа ра- 
сіз: заіиіет іп агіе (*)*). 

Засіапз, апііз, РА(Ц. хвастливый. 
Засіаііо, бпіз, ?. I) асііѵ. = бросаніе 

туда и сюда, потряхиваніе, а) вооб.: 
ѵиіпегіз.— Ъ) въ част., движеніе, сог- 
рогіз, тѣлодвиженіе. — II) разз. и те- 
біа1.= бросаніе туда и сюда, качаніе, 
1) соб., сильное качаніе, паѵіз, тагі- 
ііта, качка. — 2) пер.: а) колебаніе, 
нерѣшительность, апіті. — Ь) одобри¬ 
тельный отзывъ, одобреніе, рориіагіз: 
Засіаііопет ЬаЪегѳ іп рориіо, нравиться 
народу.—с) хвастовство, самохвальство, 
аіф: ѵегЬогит, хвастовство. 

Засіаійз, йз, т. бросаніе туда и сюда, 
маханіе, качаніе (■}*). 

* Засіііо, аге, публично произносить, 
говорить. 

Засіо, аѵі, аішп, аге, (часто, много 
пли съ большою силою) бросать, I) вооб., 
бросать, иетать, А) соб.: 1) вооб., а^б, 
аЦб аіда ге (напр. бехіга): аЦб съ ех 
или бе с. аЫ., съ іп, аб или розі, рег 
с. асе. —2) въ част.: а) выбрасывать, 
извергать, таіегіат, о вулканахъ (•)*).— 
Ъ) сбрасывать, бросать, аппа пшііа раз- 
зіт. — с) разсѣкать, распространять, 
обогет Іаіе (■}*).—В) пер., какъ-бы ме¬ 
тать = произносить, тіпаз, грозить: рге- 
сез, умолять (і*): ргоЪга іп а^т, ругать: 
Зосоза біеіа іп абѵегзагіоз, подшучивать 
надъ ге, іеггегеш, устрашать.—П) прегн., 
бросать или двигать туда и сюда, иахать, 
A) соб.: 1) вооб.: ЪгасЫшп: засіаіа йи- 
тіпе паѵіз (*(-): засіапіиг егіпез рег іегда, 
развѣваются (|).— 2) въ част., жести¬ 
кулируя двигать, ташіз: согриз, дѣлать 
быстрое движеніе тѣломъ (==прыгать^).— 
B) пер.: 1) вооб., сигаз іп ресіоге, быть 
сильно озабоченнымъ (•(•). — о лицахъ, 
гей. ^асіаге зе или тебіаі. засіагі, иного 
заниматься, хлопотать, зе іп саизіз.— 
2) въ част., а) мучить, безпокоить, засіа- 
іиг боті зиае. — Ъ) часто говорить о 
чемъ, часто касаться, часто упоминать 
о чемъ, гет іп сопііопе.—съ двумя асе., 
въ разз. съ двумя пош., аЦт Ъеаіит, 
называть кого счастливымъ (і*): ?аЪи1а 
Засіагі іп игЬе, быть предметомъ город¬ 

скихъ толковъ (•}*).— с) хвастать, хва¬ 
литься, дгаііат игЬапат: аіеі зиа саг- 
тіпа, пѣть и щеголять передъ кѣмъ сво¬ 
ими пѣснями (1).— съ асе. с. іп?. — б) 
гейех. засіагѳ зе, а) хвастаться, чва¬ 
ниться, кичиться, важничать, аѣзоі. или 
зе іп Ъопіз Козсіі: зе аіеі (предъ кѣмъ 
1*).— Р) о поведеніи, гейех. зе засіаге 
и тебіаі. засіагі, вести себя, поступать, 
зе тадпійсепііззітѳ іп іііо Іосо. 

Засійга, ае, ?, I) бросаніе за бортъ. — 
II) пер.: 1) (добровольное) пожертвованіе 
чѣмъ-н. дорогимъ, жертва, лишеніе, по¬ 
теря, геі ?аті1іагіз: ѵііае.— 2) теіоп., 
особ, въ р1иг.=денежныя пожертвованія 
(подарки), издержки. 

Засійз, йз, ш. бросаніе, киданіе, метаніе, 
Мтіпиш: іеіі засіиз, разстояніе на вы¬ 
стрѣлъ: іпіга іеіі засішп, въ простран¬ 
ствѣ выстрѣла (прот. ехіга іеіі засіиш) г 
засіи зе бебіі іп аедиог, бросился въ гс(і*). 

* ЗасйІаЫІіз, е, годный для бросанія, 
метательный, іеішп (у). 

Засйіаібг, бгіз, ш. бросатель, метатель, 
особ, стрѣлокъ. 

* засйІаігіх, ігісіз. ?. метательница 
охотничьихъ стрѣлъ (о Діанѣ •}*). 

З&сйіог, аіиз зит, агі, I) іпіг. бросать 
копье; пер., ргоЬгіз іп а^т, бранить, 
ругать кого. — П) іг.: 1) бросать, метать, 
ідпез.— 2) стрѣлять по чему, а) соб.: 
сегѵоз: агсез засгаз, метать перуны (гро¬ 
мовыя стрѣлы) на 2С (о Юпитерѣ •(•).— 
Ь) пер., домогаться, стремиться къ чему, 
пшііа (і*). 

Засйінпццп. I) метательное копье, дро¬ 
тикъ.— П) закидной неводъ (•{•). 

дат, абу. уже, I) служитъ для озна¬ 
ченія наступленія окончанія дѣйствія 
во всякое время, а) въ настоящее, уже, 
же теперь, зипі био тепзез зат. — 
) въ будущее, уже, тотчасъ, навѣрное, 
шеіиипі пе зат Ьос рориіиз К. сопсебаі; 
послѣ ітрегаі. и передъ ?иі.=и, ассебѳ 
аб ідпет Ьипс: зат саіезсез ріиз заііз.— 
при ітрегаі.=же, зат біе, говори же: 
аде зат, ну же (і*): з‘ат зат, теперь- 
то:заш зат іпіеііедо, Сгаззе, дпіб бісаз: 
^ат... зат = то... то (і*).—с) въ про¬ 
шедшее, уже, зат аЪ ео поп Іопдіиз Ъі- 
биі ѵіа аѣегапі.— б) съ отрицаніемъ ила 
въ вопросѣ съ отриц. смысломъ, поп 
зат, зат поп, уже не = болѣе не, еще 
не, піЬіІ зат ітрегіит ѳхзрѳсіаЪапі, во¬ 
все не дожидались долѣе приказанія. — 
II) какъ соединительная частица при пе¬ 
реходѣ къ чему-н. новому, но тѣсно свя¬ 
занному съ предыдущимъ, особ, въ за¬ 
ключеніяхъ и слѣдствіяхъ, зат (усил. 
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Зат того), теперь, далѣе, итакъ, ѵепіо 
Зат аб ірзіиз рориіі рагіез еіс.— ино¬ 
гда = даже, дѣйствительно, иі ]ат ііа 
зіпі Ьаес, ^иіб аб ѵоз, Котапі. 

Зйпііёг, огіа, т. привратникъ. 
Запйа, ае, $. дверь (особ, дома); пер., 

a) входъ.— Ь) вступленіе. 
дёсйг, §еп. зёсбгіз, зёсіпбгіз, з’бсіпё- 

гіз, п. печень. 
Зёсизсйіит, і, п. печонка. 
Зё^піит, іі, п. воздержаніе отъ пи¬ 

щи, постъ; поэт, пер., а) голодъ. — 
b) сухощавость. 

З'ёзйпиз, а, иш, тощій, р соб., ничего 
не ѣвшій, ничего не пившій, ііа зезипиз, 
иі пе а^иат диійет ^изіагіт.— II) пер.: 
1) въ физнч. отношеніи: а) голодный.— 
Ъ) тощій, безплодный, а^ег.— с) (поэт.) 
неиногій, въ незначительномъ количе¬ 
ствѣ, запіез.— 2) умств. и нравст. огра¬ 
ниченный, жалкій, пошлый, ничтожный, 
іПиб апіші зезипі еі іпапіз. 

Збсог, аіиз вит, агі, I) іпіг. шутить, 
аѣзоі., сшп а^о бе аца ге: іп аЦб, 
шутливо намекать на что или колоть 
чѣмъ. — И) іг. въ шутку говорить, рег- 
тиііа іп тогЬит, очень много острить 
надъ б. (1*). 

Зоеозё, асіѵ. шутливо, забавно. 
Збсозиз, а, иш, шутливый, забавный 

(прот. зеѵегиз, зегіаз). 
З'бсйіагіз, е, шуточный, забавный, 

смѣшной; зиѣзі;.,зоси1агіа, іит, п. шутки. 
* з'бейіагіиз, а, иш, шуточный, за¬ 

бавный. 
* Збсйіаібг, бгіз, т. шутникъ, забав¬ 

никъ, острякъ. 
Збсй1ог,агі, шутить; съ асе., въ шутку 

говорить. 
]осиз, і, т.(р1иг.з*осі, зоса), I) шутка 

(прот. зегіиз зегто,въ ріиг.прот.зегіа), 
ЗОсааЦиѳзегіаа^еге: ЬозрезтиШзосі, за¬ 
бавный Носовъ шутку, шутя: регзосит въ 
шутку, шутя или насмѣшливо: ехігазосит 
или гетоіо зосо, кромѣ шутокъ, не шутя: 
80(1 безосо заііз ѳзі, но шутки въ сторону: 
30СШП шоѵеге, шутить, аісізоситтоѵеге, 
забавлять кого (|). — И) пер.: а) забава, 
игра. — Ъ) шутка = пустякъ. 

ЗйЪа, ае, I. грива; (поэт.) шеіоп., 
а) гребень на головѣ змѣи.—Ь) султанъ 
на шлемѣ. 

]йЬаг, Ъагіз* п. сіяніе, блескъ,особ, 
небесныхъ свѣтилъ (І); отс. теіоп., не¬ 
бесное свѣтило = солнце, звѣзда, 30- 
Ъаге ехогіо, на разсвѣтѣ (!). 

]йЪаіиз, а, иш, имѣющій гриву, 
имѣющій гребень. 

]йЪёо, іиззі, зиззиш, ёгг, приказы¬ 

вать, велѣть (прот. ѵеіаге, запрещать)* 
въ разз. зиЬеог = мнѣ приказываютъ, 
(прот. ѵеіог), I) вооб., сочиняется: а) съ. 
асе. с. іпГ. (и именно съ іпГ. асііѵ.* 
когда обращается вниманіе на дѣйствую¬ 
щій предметъ; съ іпГ. разе., когда обра¬ 
щается вниманіе на самый предметъ при¬ 
казанія, причемъ дѣйствующее лицо ос¬ 
тается необозначенпымъ), <1иаз асіез Ъо- 
зіет ргориізаге, іегііат ориз регйсѳге 
Зиззіі: ропіет зиЪеі гезсіпсіі. — въ част., 
велѣть = желать, зиззі уаіеге еит, я по¬ 
желалъ ему добраго здоровья = я попро¬ 
щался съ нимъ: Біопузіит зиѣе заіѵеге, 
кланяйся отъ меня Д. — Ъ) съ іпі., а) въ- 
класс, прозѣ, если асе. легко подразу- 
мѣвается изъ связи, именно въ приказа¬ 
ніяхъ военачальниковъ, гесеріиі сапеге* 
ЗиЬеі (подраз. іиѣісіпез).—/?) у поэтовъ 
и въ поздн. прозѣ вооб. съ іп!., Йоге& 
атоепаѳ Іегге зиѣе гозае (•)*). — с) съ иі 
с. сопз. или съ соп)., Ьіс ііЬі іп тепіепь 
поп ѵепіѣ зиЪеге, иі Ьаес ^ио^иѳ геіег- 
геі.— б) съ асе.: а) съ асе. вещи = при¬ 
казывать, предписывать, диіб зиѣеаііѵе 
ѵеііеіѵе (*}■). — /?) съ общимъ асе. вещи, 
и асе. лица, въ разз., диоб зиззі зипі, 
Іасіипіі. — II) прегн.: какъ госуд. і. і. г 
а) о сенатѣ и народѣ = опредѣлять, по¬ 
становлять, одобрять, принимать, Іе&ет: 
аіеі (противъ к.) Ъеіішп. — съ двумя асе.» 
аіеі ргоѵіпсіатКитібіат, назначить кому 
Н. какъ пр.: аЬрп ге^еш, назначить кого 
царемъ: рориіиз диззіѣ бе Ьеііо. — тк. 
съ иі с. сощ. или съ асе. с. іпГ.—Ь)> 
пер., о законѣ = предписывать, пове¬ 
лѣвать, Іех зиѣеі аиі; ѵеіаѣ. 

Зйсипбё, абѵ. весело, съ удовольстві¬ 
емъ, въ удовольствіи, и въ этомъ смыслѣ, 
пріятно, ѵіѵеге: зисипбе еззе, быть ве^ 
селымъ. 

Зйсипбііаз, аііз, Г. пріятность, удо¬ 
вольствіе, привлекательность, ѵііае; о ли-* 
цахъ = веселость, веселый нравъ, лю¬ 
безность ; въ ріиг. = одолженія, услуги. 

3 Осип бив, а, пт, что доставляетъ вну¬ 
треннему чувству веселіе, удовольствіе, 
радость = отрадный, веселый, привлека¬ 
тельный, любезный, и въ этомъ смыслѣ а 
пріятный, аЬзоІ., съ баі. или съ аб 
асе. ^египб.; съ зир. 2. (напр. аибііи). 

Зйбех, біеів, ш. судья; пер., судья = 
оцѣнщикъ, критикъ, зіибіогиш. 

ЗйбісйІІо, бпіз, I. обсуживаніе, I) су¬ 
дебное изслѣдованіе, слѣдствіе; въ судеб, 
рѣчахъ, разборъ выставленнаго оправ¬ 
данія.— II) рѣшеніе, приговоръ. 

Зйбісаіпт, і, п. судебное, основанное 
на законахъ, рѣшеніе. 
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* Зибісаійа. йв, т. должность судьи. 
Лйбісіаіів, е, и зйбісіагіиз, а, иш, 

■судебный. 
дйбісішн, Хі, п. I) какъ госуд. 6. і., 

I) судебное изслѣдованіе, слѣдствіе, су¬ 
дебное производство, судъ, тк. съ дел. 
оЪ). или съ <іѳ с. аЪІ., зибісішп баге, 
-геббеге, допустить, согласиться на су¬ 
дебное изслѣдованіе (о преторѣ).^ибісіит 
фсегсеге, производить (о преторѣ), отс. 
диі дибісіит ехегсеі = ргаеіог. — 2) те¬ 
іоп. : а) судебное дѣло, тяжба, сарі- 
іаііз, уголовное дѣло: ЬаЬегѳ, имѣть 
тяжбу, судиться: ]. ѵіпсегѳ, выиграть 
тяжбу.— Ъ) судебная власть, судейская 
должность. — с) судъ, судебное мѣсто, 
іп д. ѵепіге.— (і) судьи, д. ітріогаге. — 
II) рѣшеніе, приговоръ, опредѣленіе, 
1) соб., судьи, сената гс; отс. зиі зибісіі 
еззе, подлежать его суду.— 2) пер.: а) 
сужденіе, мнѣніе, ). іпіеШ^епііит (зна¬ 
токовъ): оріітит зиб. Іасеге <іѳ аЦо, 
дать прекрасный отзывъ о комъ: зиі ди- 
4ісіі гет поп еззе, что они не компе¬ 
тентны въ рѣшеніи дѣла (= не могутъ 
рѣшить д.): тео ,)ибісіо, по моему мнѣ¬ 
нію. — Ъ) индивидуальное сужденіе, 
взглядъ, ,)шіісіит апіті тиіаге.— с) те¬ 
іоп. : а) способность соображать, раз¬ 
судокъ, вкусъ, та^пі зибісіі еззе. — р) 
размышленіе, взвѣшиваніе, отс. то = 
убѣжденіе, то = разсудительность, пред¬ 
усмотрительность, проницательность, .іи- 
бісіо Гидіззе: ^ибісіопе поп сопбихегіі, 
<1иЬіиіп езі, умышленно ли гс. 

дйбісо, аѵі, аіит, аге, судить, I) про¬ 
изводить судебное изслѣдованіе, произ¬ 
водить судъ} отс. диі ;)ибісапі, судьи.— 
П) произносить приговоръ, постановлять 
рѣшеніе, рѣшать, присуждать, пригова¬ 
ривать кого къ чему, А) соб.: гет или 
гез, отправлять обязанность судьи: аідб 
сопіга акрп, рѣшать что-н. не въ пользу 
кого-н.— съ асе. с. іпі., беЪегі боіет: 
у. аЦт, осуждать (напр. иі дибіееіиг, 
диі еіс.): аіеі ѵеі саріііз ѵеі ресипіае, 
приговорить кого или къ смерти, или 
къ уплатѣ пени. — ^шіісаіиз, а) о ли¬ 
цахъ, осужденный, ресипіае (за долги).— 
р) о тяжбѣ гс, рѣшенный, саиза, гез. — 
Б) пер.: 1) рѣшать, постановлять, зіЪі 
ірзі (самовластно): .іибісаіит езі, рѣ¬ 
шено, кончено. — 2) судить о чемъ, 
a) вооб.: гесіѳ: боѵе аецио (= здраво •)•): 
<іе аЦа гѳ: бе аЦо.— съ асе. с. іпГ.— 
b) судить, заключать о чемъ по чему, 
гііяб (ех) а^Я ге. — с) судить = считать, 
полагать, диоб апіе )ибісагат.—съ двумя 
асе., аіцб риІсЬеггітит; или съ асе. с. 

іпГ., въ разз. съ пот. с. іпГ. — б) от¬ 
крыто признавать, особ, съ двумя асе. 
(въ разз. съ двумя пот.), Зосгаіет за- 
ріепііззітшп: БоІаЪеІІа Ііозіе .іибісаіо. 

Зй^аііз Оо^.), е, яремный, упряж¬ 
ный, а) вооб-.: зиЬзі., детіпі .іи^аіез, 
пара упряжныхъ коней (і*). — Ь) брач¬ 
ный, супружескій, ѵіпсиіит (■}■): і^пез 
(о Парисѣ •)•). 

^й^агіив, а, ит, принадлежащій къ 
ярму, ѵісиз би^агіиз, Яремный квар¬ 
талъ въ Римѣ у подошвы Капитолійскаго 
холма. 

дй&аііо, Опіз, Г. привязываніе вино¬ 
града къ поперечинамъ. 

Зй^ёгот, і, п., деп. ріиг. всегда ди- 
дегйт, баі. и аЫ. об. дидегіЪиз, югеръ 
(мѣра земли длиною въ 240, шириною 
въ 120 футовъ = прибл. */4 десятины). 

Зй&із, е, запряженный вмѣстѣ, со¬ 
пряженный, а) соб.: з'и^е аизрісіит, „со¬ 
вокупное гаданіе" (если быки во время 
поѣэдки при гаданіи еще въ упряжи 
испражнялись, то тѣмъ самымъ наруша¬ 
лось гаданіе, т. о. = загаженное гада¬ 
ніе). — Ь) пер., непрерывный, непре¬ 
станный, неизсякаемый, риіеиз, а^иа. 

аѵі, аіит, аге, запрягать въ 
ярмо, пер., I) связывать, соединять, ѵіг- 
іиіез іпіег зе ,)и§аіае зипі. — II) (поэт.) 
сочетать бракомъ, аЦт: аЦт аісі. 

* дй^бзиз, а, ит, гористый. 
Ій^іііо, аѵі, аіиш, аге, I) перерѣзы¬ 

вать кому горло, зарѣзать, заколоть, 
убить, зиет. — II) пер., зарѣзать = уни¬ 
чтожить, погубить кого, аідт Іасііз бе- 
сгеі^ие. 

.ій^йіит, і, п. горло. 
^й^иШ, і, п. I) ярмо, хомутъ, 1) соб. 

и теіоп.: а) соб., ^и^а ітропеге Ьезіііз, 
запрячь животныхъ въ ярмо.—Ь) теіоп.: 
а) уиряжка (пара быковъ или лошадей), 
тиііа ^ида; особ, пара лошадей въ уп¬ 
ряжкѣ, упряжка коней (•)*). — Р) пара, 
двое, ітріогит. — 2) пер.: а) вооб.: 
Іегге ^ит рагііег, вмѣстѣ нести ярмо = 
и въ несчастій быть одинаково предан¬ 
нымъ другу (•)*).— въ част.: а) супру¬ 
жеское иго, семейныя заботы, бремя, 
^и^ит іегге. — Р) иго, ,)и§шп зегѵііе: ^и- 
дит ехиеге, свергнуть съ себя иго раб¬ 
ства : ^дшп ассіреге, покоряться. — II) 
всякая нерекладпйа, соединяющая два 
предмета, а) ярмо (два копья, воткнутыя 
въ землю съ третьимъ поперечнымъ на 
высотѣ четырехъ футовъ; черезъ это от¬ 
верстіе пропускали побѣжденныхъ вра¬ 
говъ, обезоруженныхъ и безъ верхней 
одежды, и затѣмъ отпускали ихъ на сво- 
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бодуі, шіііегѳ зиЪ зи^шп или зиЬ ^и^о.— 
Ь) вѣсовое коромысло; отс. шеіоп.: 
а) вѣсы (созвѣздіе). — р) вага (у дыш¬ 
ла).— с) ткацкій навой (1*).— <1) 
лавки (для гребцовъ |). — е) горный 
хребетъ, горный кражъ, цѣпь горъ, го¬ 
ры, рядъ возвышенностей. 

^йтепіпш, і, п. упряжное животное, 
вьючное животное (особ, лошадь, мулъ, 
оселъ); отс. ѵесіиз ^ійпепііз ^ипеііз, ѣду¬ 
щій на парѣ. 

^ішсёсга, а, ига, ситниковый, изъ сит¬ 

никовыхъ прутьевъ сдѣланный. 
^ппсозиз, а, ига, обильный, поросшій 

ситникомъ. 
^ипсійга, ае, Г. I) соединеніе, сопсг., 

івязь, связующій поперечникъ, шарниръ 
2с, ^иапіит (= іапіит епіт) еогит іі- 
дпогит ^ипсіига йізіаЪаі, на такомъ раз¬ 
стояніи находились эти сваи: §епииш, 
сгибъ колѣнъ (і*): (іі^ііозди^аі зипсіига, 
плавательная перепонка (^).— И) пер.: 
а) вооб.: ^епегіз, родственная связь, 
родство (і*).— Ь) грамматическій составъ 
слова. 

^шісіп8, а, ига, РАф. связанный, сое¬ 
диненный, I) вооб.: ^ипсііог сит ехііи: 
Зипсііог ропіо, ближе къ гс (■(■).— И) въ 
част.: а) любовью, свойствомъ и т. п. свя¬ 
занный, близкій, ^ипсііззігаиз іііі еі со- 
тез.—Ъ) связный, плавный, огаііо. 

^ипсив, і, т. ситникъ, ситовникъ. 

Зан^о, ^иихі, ^иисіит, ёге, связы¬ 
вать, соединять, I) соб.: 1) вооб.: а^й 
(напр. саггоз): аЦй сиш а^а гѳ: аЦй 
аісі геі: аЦт аісі (напр. е^иит е^ио, 
нагнать лошадь на л.): іпіег зѳ; отс. 
Яиѵіит ропіе, навести мостъ черезъ рѣку: 
сигзшп едиіз. — 2) въ част.: а) запря¬ 
гать, закладывать, а) животныхъ, е^иоз 
сигги (йаі. *[•): ^ипсіі Ьоѵез, упряжка бы¬ 
ковъ (*(•): ,}ипсіа ^и§а Ьіпа, двѣ упряжки 
(•)•): зипсііз ^итѳпііз или одно іипсііз 
ѵеЬі, ѣхать на парѣ, на колесницѣ, за¬ 
пряженной парой. — р) о колесницѣ, 
гегіа ѳфііз іипсіа, коляска, запряженная 
парой лошадей: ^ипсіит ѵеѣісиіит, за¬ 
пряженная тедѣга. —. Ъ) любовно соеди¬ 
нять, согриз или аЬзоІ. (і*).—с) въ про¬ 
странствѣ соединясь, въ разз. шесііаі. 
(о мѣстности) = граничить, быть смеж¬ 
нымъ, быть близко, ^по Іоса ^ипсіа 
(*)*).—поэт.,* ^ипсіа АдиіІодіЪиз Агсіоз 
I— сѣверный полюсъ •)■).— й) какъ воен. 
1. 1. = соединять, зосіа Котапа Киіиііз: 
зе сит аЦо: зѳ сопіга. аічт: зе аісі: 
^ип^і аісі.— И) пер.; І) вооб.: сит Ьо- 
тіпіЬиз позігіз сопзиеіисііпез, атісіііаз, 
гезгаііопезцие.—2) въ част.: а) соединять 

бракомъ, сочетать бракомъ, а^тп зесит» 
таігітопіо, сочетаться съ кѣмъ бракомъ г 
акрп аісі (*(•): зѳ аісі (|).—іипді аісі: 
пер., ^ипсіа ѵШз иіто (■(•). — Ь) род¬ 
ствомъ, свойствомъ, дружбой связывать,, 
соединять, зѳ асі аЦт: а^т зіЬі (*)•): 
атісі ^ипсіі (■(•). — с) союзомъ связывать, 
соединять,- іоейегѳ или зосіеіаіе аісі 
^ипді. — заключать союзъ и т. п., іоейиз, 
расет. 

^СгаІбг, см. зптепіз. 
^йпірёгпя, і, ?. можжевельникъ. 
^йгаібг, огіз, т. присяжный, какъ по¬ 

мощникъ • цензора. 
1. ^йгаіиз, а, пт, рагі. отъ ^пго и 

Іагог. 
2. ^йгаіиэ, а, пт, принявшій клятву* 

присяжный (прот. іп]‘игаіиз). 
^г&Ішп, 1і, и. перебранка, ссора, 

распря, брань. 
^иг&о, аѵі, аіат, аге,І) іпіг. ссориться, 

браниться, аЬзоІ. или с. акр: іпіег зе; 
со слѣд. ^иос1ѵ —П) іг. бранить (*(•). 

ЗйгізйісИо, опія, Г. I) судопроизводства 
по гражданскимъ дѣламъ, судъ и рас¬ 
права.— II) судебная власть по гра¬ 
жданскимъ дѣламъ. 

^йго, аѵі, аіиш, аге, I) іпіг. клясться, 
давать клятву, присягать, 1) вооб., аЬзоІ. 
или рег сіоѵет (Юпитеромъ): іп ѵегЬа 
аіф, произносить за кѣмъ клятву: тк. 
одно іп ѵегЬа: іп ѵегЬа шаерзігі, слѣпа 
слѣдовать, слѣпо вѣрить учителю: іп 1і- 
іеш, подтвердить присягою спорное дѣло г 
Зигапііа ѵегЬа, слова клятвы (*]*).—2) въ 
част., поклясться, сговориться на что, 
составить заговоръ, іп іасіпиз (*)*): іп 
а^т (-(•).—II) 1г.: а) клясться, ѵегіззі- 
тит^из^іигапсішп. — Ъ) клясться — клят¬ 
венно увѣрять, подъ клятвою утверждать, 
показывать подъ присягою, или съ 
асе. с. іпГ. — с) клясться кѣмъ, призы¬ 
вать кого въ свидѣтели своей искрен¬ 
ности, йеоз (■)■): ііоѵет Іарійет, кл. исту- 
каномъ-Юпитеромъ, что на Кайитоліи: 
^игаіа питіпа, призываемыя въ клятвахъ 
(*{•). — (I) клятвою отпираться отъ чего, 
саіитпіат (отъ клеветы =) клятвою под¬ 
тверждать справедливость доноса. 

,)йгаг, аіпз вит, агі, клясться, при¬ 
сягать, аЬзоІ. (напр. з'игаіиз, покляв¬ 
шійся: з-игаіо тіЬі сгейе, повѣрь моей, 
клятвѣ: іп 1е§ет. — съ асе. с. іп?. 

1. ^йз, зйгіз, п. похлебка, соусъ. 
2. ^й8,зйгіз, п. право, I) (оЬ^ес!;) соб. 

право какъ совокупность законовъ, по¬ 
становленій и обычаевъ, обязательныхъ 
для всѣхъ гражданъ, узаконенія законо¬ 
дателей и юристовъ, 1) вооб.: ргіпсіріа. 
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9іігіз: л из ас Газ, человѣческіе и боже¬ 
скіе вакояы: сопіга лиз іаэдие, несо¬ 
гласно съ законами и долгомъ: л’из Ъо- 
пипщие, право и справедливость: соп- 
-беге поѵа лига: ]ига <іаге, давать зако¬ 
ны. — 2) въ част.: а) право, какъ сово¬ 
купность правъ извѣстнаго рода, л* из §еп- 
ііит, (между) народное право: сіѵііѳ.— 
Ъ) право, какъ предметъ правосудія, а) 
соб.: лиге иіі, поступать по точному 
смыслу законовъ: зитшо логе а&еге сит 
аЦо, поступать съ кѣмъ по всей стро¬ 
гости законовъ: лиз сіісеге или геббѳге, 
судить, производить судъ, рѣшать дѣло, 
произносить приговоръ (о предсѣдателѣ 
суда, напр. о преторѣ, намѣстникѣ и 
пр.): ]из реіѳге, искать суда: лига баЪа! 
рориіо ргаеіог, рѣшалъ дѣла (-)*). — р) 
теіоп., судъ (какъ мѣсто), іп ]из ѵосаге: 
іп ]из ігѳ или абіге.— П) (зиЪ].) пер.: 
1) вооб., право, права, какъ данная за¬ 
кономъ свобода дѣйствія въ какомъ-н. 
отношеніи, лига соттипіа: лиз или лига 
Ъеііі: иі еобѳт лиге еззепі, чтобы поль¬ 
зовались тѣми же правами: л из езі съ 
іпГ. или съ иі с. сов].: ]иге, по праву, 
по справедливости: зио лиге, въ силу 
даннаго ему права, по всѣмъ правамъ; 
напротивълизіо лиге, лиге орііто, съ пол¬ 
нымъ правомъ: л*из зиит агтіз ѳxзе^иі, 
отстаивать свое право: бе зио лиге се- 
беге или зио лиге бесебѳге, поступиться 
своимъ правомъ. — 2) въ част., право, 
а) преимущество, привилегія, лиз сіѵі- 
іаііз (права гражданства) — Ь) право = 
власть, зиі л'игіз еззѳ, быть независи¬ 
мымъ, самостоятельнымъ. — съ деп. оЪ). 
или съ іп с. асе. = власть надъ гс, 
^иогит (•}•): іп ае^иога (■)•). 

Лйзлйгапбит, §еп. лигіз лпгапбі, п. 
клятва, присяга, лиз]. баге аіеі, давать 
'клятву, клясться кому. 

Лиззопк, і, п. об. въ ріиг., I) прика¬ 
заніе, повелѣніе. — II) въ част.: а) пред¬ 
писаніе врача (•)•). — Ъ) постановленіе, 
опредѣленіе народа. 

Лаззйз, й, т. приказаніе, опредѣленіе. 
Лозіё, абѵ. справедливо, законно, по 

справедливости. 
ЛизіШа, ае, Г. справедливость, право¬ 

судіе, аѣзоі. или съ іп, ѳг§а с. асе. 
ЛизШІпт, 1і, п. остановка, въ судо¬ 

производствѣ, закрытіе судебныхъ мѣстъ 
на извѣстное время въ чрезвычайныхъ 
случаяхъ: пер., остановка, застой, от- 
піит гегит. 

Лизіиз, а, пт, I) зиЪ]., строго придер¬ 
живающійся закона = правосудный, и 
«ер., справедливый, честный вооб., ѵіг.— 

II) оЪл-, законный, 1) соб.: зирріісіит: 
Ьеііит: ітрѳгіит: саиза: іюзсіз, имѣющій 
право вести войну. — заЬзт. ]изішп со- 
Іѳгѳ, соблюдать справедливость.—2) пер.: 
а) основательный, уважительный, Итог, 
ргесез.—Ъ) справедливый, снисходитель¬ 
ный, иі л'изііогіЬиз ііз иіатиг.— с) пра¬ 
вильный, настоящій, ЪѳІІит, ргоеііит: 
ѵісіогіа, полная п.: л’изіит ііег, обыкно¬ 
венный дневной переходъ.— б) надлежа¬ 
щій, должный, питѳгиз, аііііибо: ріиз 
лизіо, болѣе, чѣмъ должно, слишкомъ: 
тк. Іоп^іог л'изіо (■)•).—ріиг. зиЪз1.,лиз1а, 
бгит, п. должное, «) что кому слѣдуетъ 
по праву, ]изіа ргаеЬегѳ зѳгѵіз. — р) что 
водится = формальности, обычаи, тііі- 
Іагіа, Іибогит. — особ, похоронные об¬ 
ряды, ]. йтеЬгіа: ]из!а Гасѳгѳ, зоіѵеге 
аісі, отдать кому послѣдній долгъ: лизіа 
баге аісі, приносить жертвы (■(•). 

Лйтёпаііз, е, юношескій, молодымъ 
людямъ свойственный, приличный. 

ЛйѵёпаІІіёг, абѵ. по-юношески, какъ 
свойственно молодому человѣку. 

Лйѵепса, см. лиѵепсиз. 
Лйтепснз, а, шп, молодой, зиЪз!., а) 

Лиѵепсиз, і, т. ос) молодой человѣкъ 
(*(■). — р) молодой быкъ. — Ь) лйѵепса, 
аѳ, Г. «) молодая дѣвушка (*(*). — р) те¬ 
лица, телка. 

Лйѵёпезсо, ѵёпйі, ёге, I) подростать 
(•)•). — II) молодѣть. 

ЛйѵёпІІіз, е, юношескій. 
ЛйѵёпШІёг, абѵ. по-юношески, какъ 

свойственно молодому человѣку; прегн.= 
со всѣмъ юношескимъ пыломъ (*(■). 

Лйѵёпіз, із, с. молодой, юношескій, 
I) абл.: аппі (|).-*-сотр. ]ипіог. — II) 
зиѣзі.: а) л’иѵепіз, із, с. юноша, моло¬ 
дой человѣкъ (об. отъ 20—40 л.; прот. 
риег, зѳпѳх), дѣвушка, молодая женщина 
(]*).—Ь) липіогез, о людяхъ, способныхъ 
къ вбѳняой службѣ (отъ 17—45 л.). 

* лйѵёпог, йгі, повѣсничать (у). 
Лйѵепіа, ае, Г. молодость, юношескій 

возрастъ; теіоп. = юношество, моло¬ 
дые люди (і*). 

Лйѵепіав, аііз. Г. молодость, юноше¬ 
скій возрастъ (т); теіоп., а) пухъ, ну* 
шокъ, ргіта (*^). — Ъ) юношеская сила, 
свѣжесть (]*). 

]йѵепійз, йііз, Г. молодость, юноше¬ 
скій возрастъ; теіоп. = юношество, мо¬ 
лодые люди, о солдатахъ, люди годные 
къ военной службѣ (прот. зопнз, пшдо- 
гез паіи); отс. ргіпсѳрз ]иѵѳп1и1із, пер¬ 
вый по цензорскому списку всадникъ. 

Лйѵо, лйѵі, лйіига, рагі. Гиі. лйѵаій- 
гиз, лиѵаге, I) поддерживать, пособлять» 



помогать, 1) соб.: акрп іп аіда ге: аЦш 
«,^5 гѳ: зиѵапіѳ йео иди <Шз .іиѵапііЬиз, 
ши йвіз Ьеиѳ зиѵапііЪиз, съ божьею по¬ 
мощью.— 2) пер., яеодуш.: а) способ¬ 
ствовать, содѣйствовать чему, (іізсірііпат 
Ъеаіаѳ ѵііаѳ.—Ъ) облегчать, опега ргіп- 

•сіріз.—И) веселить, радовать, нравиться, 
^ѵаі а^й иди ^иѵаі аЦт ащй. — часто 
ітрегз., ]иѵаі те или одно зиѵаі, (мнѣ) 
пріятно, доставляетъ удовольствіе, съ іпГ. 

^ихіа, возлѣ, подлѣ, I) айѵ.: 1) соб.: 
а) (прот. ргосш), Іе^іо, диаѳ і. сопзіііе- 
гаі. — Ъ) близко, на близкое разстояніе, 
> ассейегѳ (*(*). — 2) пер., одинаково, 
точно такъ, равнымъ образомъ, аііадие 

«сазіеііа і^поЬіІіа; отс. со сдѣд. ас 

(аЦие), ^ие, диат (какъ), ас зі (какъ 
если бы); съ йаі.; съ сит с. аЫ. — И) 
ргаѳр. с. асе. (тк. позади своего падежа), 
1) въ пространствѣ, возлѣ, подлѣ: а) при 
именахъ лидъ, ^ депііогет айзіаі ѵіг^о 
(І*). — при глаголахъ движенія = близко 
къ, ргоѵеЬітиг реіа^о ѵісіпа Сегаипіа 
^ихіа (*(■). Ь) при названіяхъ мѣстъ, 
тигшп сазіга розиіі. — 2) пер.: а) для 
означенія очереди = непосредственно 
послѣ, арий диоз і. йіѵіпаз гѳ1і§іопез 
Мез Ьитапа соіііиг. — Ъ) для означенія 
приближенія, сходства: близко къ, почти 
такъ, почти такимъ же образомъ, зѳ 
ѵѳхагі. 

к. 
К., к., какъ сокращеніе, именно К.= Каіѳпйае, см. саіепйае, тк. К.=ка1шп- 

Каезо (рим. предъимя) и К. или КаІ. = піа, см. саіитпіа. 

ь. 
1. Ь., какъ сокращеніе=Ідісіиз (рим. 

предъимя). 
2. I»., какъ пыфра = 50. 
* ІаЪёсйІа, ас, і. пятнышко. 
]&Ъё&с1о, іёсі, Гасіиш, ёге, разз. 1&- 

ѣёПо, Гасіиз виш, Йёгі, I) расшаты¬ 
вать, колебать, потрясать, рагіет тигі: 
•ерізіоіат а зиіз ѵіпсиііз, вскрыть п. 
{І): (карт.) озза ІаЪеіасіа, растаявшія 
<}). — П) пер., поколебать, потрясти: 
1) въ стойкости, ,іига рІѳЪіз. — 2) въ 
образѣ мыслей, въ основныхъ правилахъ, 
якрп. 

ІаЪёГасіо, аті, аішп, аге, расшаты¬ 
вать, раскачивать, колебать, потрясать, 
1) соб.: зфшт ѵесііЪиз. — П) пер., 1) 
въ матеріал. отношеніи, опиз дгаѵійі ѵеп- 
ітіз, стараться изгнать (|). — 2) въ не- 
матеріал. отношеніи, поколебать, въ ос¬ 
нованіи потрясти, доводить почти до па¬ 
денія (до гибели), а) въ стойкости и 
устойчивости, аіфп (агаіогез, благосо¬ 
стояніе земледѣльцевъ), аідй. — разз. 
іаЬе&сіагі = колебаться.—Ъ) въ образѣ 
мыслей, убѣжденіи іс, аЦт. 

ІаЪёПо, Гасіпз вот, Пёгі, см. ІаЪе- 
іасіо. 

1. ІаЪеІІшп, і, п. (йетіп. отъ 1. ІаЬ- 
гшп), губка. 

2. ІаЪеІІшп, і, п. (йетіп. отъ 2. ІаЬ- 
ягшп), небольшая ванна, ванночка. 

ІаЬез, іа, і. I) осѣданіе, паденіе, об¬ 
валъ, провалъ, аЪзоІ. или съ §еп. (наир. 

іеггае).—II) пер.: 1) вооб.: тіЪі ргіта 
ІаЬез таіі, первоначальный источникъ 
моего несчастія (|). — 2) въ част.: а) 
постигающая что-н. порча, бѣдствіе, 
гибель, Ьіс іппосепііае ІаЬет аіщиат 
аиі гиіпат Гоге риіаііз? — теіоп., о 
губительномъ законѣ, ІаЬез аЦиѳ еіи- 
ѵіез сіѵііаііз; о губительномъ человѣкѣ, 
еайет ізіа ІаЬез: ІаЬез аЦие регпіеіез 
ргоѵіпсіаѳ, виновникъ бѣдствія и гибели 
пр.—Ь) падающее или легшее на что-н. 
пятно, а) физич., ІаЬет гетіііипі аіга- 
тепіа: ѵісііта ІаЬе сагепз, безъ порока 
(1*). — Р) нравственное пятно = позоръ, 
етыдъ, іііа ІаЬез аЦиѳ ідиошіпіа геі 
риЫісае: аіеі ІаЬет іпіегге или ітропеге, 
запятнать чье имя, опозорить кого. — 
теіоп., о людяхъ, саепшп Ший ас ІаЬез, 
ІаЬез Ша аЦиѳ саепшп, атотъ нечистый 
дьяволъ. 

ІаЪо, аті, аішп, аге, шататься, ка¬ 
чаться, угрожать паденіемъ, I) соб.: іаЬаі 
зі^пит: ІаЪапі депиа, подкашиваются 
(|): ІаЪапз асіѳз (боевая линія). — II) 
пер.: 1) въ стойкости шататься, прихо¬ 
дить въ упадокъ, ІаЬапз іогіипа рориіі 
К.: тетогіа ІаЬаі, измѣняетъ. — 2) въ 
твердости касательно плана, взгляда, 
вѣрности, мужества колебаться, быть 
нетвердымъ, Мез зосіогшп іит ІаЬаге 
соеріі: розіфіат арѳгиіі ІаЬаге ріеѣіз 
апітоз (настроеніе черни): ІаЬаге апіті 
соѳрегипі, мужество стало ослабѣвать. 
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1. ІаЬог, Іарзиз зшп, ІаЬі, скользить, 
ползти, катиться по какѳму-н. предмету, 
обращенному внизъ, наклонно или верти¬ 
кально, и какъ начало паденія, падать, 
съ аЪ, <1е, ех с. аЫ., съ іп с. асе. или 
с. аЫ., съ рег с. асе., съ зиЬ с. асе., 
1) вооб.: 1) соб.: а) объ одуш., напр. о 
змѣяхъ; о липахъ, особ, о плавающихъ 
на рукахъ и кораблѣ; о летающихъ, спу¬ 
скающихся и падающихъ.—р) о неодуш., 
особ, о платьѣ, оружіи, звѣздахъ гс, о 
корабляхъ, водѣ (= скользить, бѣжать, 
течь), о слезахъ (=течь, капать), о дру¬ 
гихъ жидкостяхъ (= течь, капать), объ 
огнѣ и бѣдствіяхъ (=мало-по-малу про¬ 
никать, распространяться). — 2) пер.: 
а) скользить, ползти, а) объ одуш.: зе<і 
ІаЬог Іоп^іиз, ай ргорозіішп геѵегіаг, я 
слишкомъ уклоняюсь въ сторону (въ рѣ¬ 
чи). — р) о неодуш.: зотшіз ІаЬііиг 
агіиз (•(•). — особ, (поэт.) о времени и 
жизни = протекать, проходить. — Ь) съ 
обозначеніемъ цѣли, клониться къ чему, 
впадать во что, ІаЬі іп еггогет етеп- 
йаЬіІет. — II) прегн.: А) = йеІаЬі, со¬ 
скальзывать съ чего, скользить мимо, 
итти мимо, пер., Ьас §рѳ Іарзиз, обма¬ 
нувшійся въ этой надеждѣ. — В) = по¬ 
скользнуться, оступиться, поскользну¬ 
вшись или оступившись упасть,. !) соб.: 
а^азо рейе Іарзиз (■(•).—2) пер., „осту¬ 
питься" , а) умств.и нравств. погрѣшить, 
ошибиться, сдѣлать ошибку, аЬзоІ. или 
іп аЦате сопзіііо или сази Іарзиш еззе: 
ргоріег ітргийепііат, сдѣлать ошибку 
безсознательно. — Ь) быть близкимъ къ 
паденію, къ гибели, о липахъ и госу¬ 
дарствѣ. — С) = еІаЬі, выскальзывать, 
выпадать, 1) соб.: ѵізсега Іарза (■(•). — 
2) пер.: 4иат позіго ііііиз ІаЬаіиг рес- 
іоге ѵиііиз, изглаживается въ душѣ 
(І*).—Б) падать, 1) соб.: неодуш., именно 
о строеніяхъ гс, отъ ветхости осѣдать, 
обрушиваться. — 2) пер.: а) падать = 
прерываться, о дыханіи; отс. объ уми¬ 
рающихъ, умирать (і*). — Ь) приходить 
въ упадокъ, исчезать, погибать, йопшз 
ІаЬепз (і). 

2. ІаЪбг, бгіз, т. усиліе, употребляе¬ 
мое для того, I) чтобы что-н. исполнить, 
усиліе, трудъ, работа, 1) соб.: а) вооб.: 
согрогіз: пиІІо ІаЬоге: зіпѳ иііо ІаЬоге, 
безъ всякаго труда: зшшпо сит ІаЬоге: 
ІаЬог геті&апйі, усиленная гребля: гез 
езі та^пі ІаЬогіз, требуетъ большихъ 
усилій, много труда. — Ь) въ част.: а) 
трудъ, тягость, аЬзоІ. (особ, въ ріиг.) 
или аиѣ ЬеШ аиі; іи§ае: орегіз (осады).— 
Р) напряженная дѣятельность, трудо¬ 

любіе (прот. іпегііа, йезійіа, ^иіез,. 
диіез, оііит), геі тііііагіз ІаЬог: апіті 
ІаЬог, умственное напряженіе: ѵіѵегѳ іш 
зіийііз ІаЬогіЬиздиѳ. — способность къ- 
работѣ, выносливость, Цитепіа) зитті 
иі зіпі ІаЬогіз еіЯешпі, дѣлаютъ ихъ въ 
высшей степени выносливыми. — 2) те- 
іоп.: а) работа, дѣло, произведеніе,, 
тиііогшп тепзіит ІаЬог: орегит ІаЬог, 
постройка (і*): ІаЬог аппі, годовая ра¬ 
бота (■(•): ІаЬогез Ьоит, вспаханныя поля^ 
(І*).—Ь) дѣяніе, подвигъ, о состязаніяхъ 
и подвигахъ Геркулеса (*|-): Ьеііі (■(•). — II) 
чтобы что-н. преодолѣть, перенести, за¬ 
трудненіе, нужда, бѣдствіе, нѳсчастіе* 
мука, страданіе; отс. (поэт.) ІаЬогез зоііз, 
Іипае, солнечное, лунное затменіе (*(*): 
Ьисіпаѳ, боли (*)*). — въ част., болѣзнь 
животныхъ (і*). [труды, тягости (1*). 

ІаЬбгШг, Гёга, Гегит, переносящій 
ІаЪбгІбзё, айѵ. съ большимъ трудомъ.. 
ІаЬбгХбзиз, а, ит, I) требующій боль¬ 

шихъ усиліи, трудный, тяжкій; о ли¬ 
цахъ, трудолюбивый, дѣятельный. — II) 
переносящій трудности, тягости, много- 
страдальныйр о лицахъ (прот. оііозиз). 

ІаЪбго, аѵі, аіит, аге, I) іпіг. А) упо¬ 
треблять усилія, чтобы чего-н. достичь, 
а) = трудиться, хлопотать, прилагать 
стараніе, стараться, домогаться, аЬзоІ. 
или іп аіда ге, <іѳ аЦа ге: іп аЦй, 
домогаться чего-н., рго заіиіѳ аіф. — 
съ иѣ или пе с. соіу.— съ іпГ.—Ь) забо¬ 
титься, безпокоиться, сищз тапи зііг 
регсиззиз, поп ІаЬого, мнѣ все равно, 
я не придаю значенія тому гс. — В) (по 
2. ІаЬог П) -вслѣдствіе чего, изъ-за чего 
быть въ затруднительномъ положеніи, 
бѣдѣ, мучиться, страдать, плохо себя 
чувствовать, ех рейіЬиз: ех аегѳ аііепо 
(вслѣдствіе долговъ=залѣзть въ долги): 
а ге ігитепіагіа, по недостатку въ 
съѣстныхъ припасахъ: аЬ аѵагіііа (*)•): 
тогЬо, болѣть: аппопЯ, за неимѣніемъ 
хлѣба: іп ге Гатіііагі, по поводу нашего* 
состоянія.— аЬзоІ.=находиться въ за¬ 
труднительномъ положеніи, бѣдѣ, опас¬ 
ности (о людяхъ и неодуш.); отс. диию 
Іипа ІаЬогеі (= во время луннаго за¬ 
тменія).—П) іг. съ трудомъ изготовлять, 
приготовлять, а^й (і*): ѵезіез аиго 1а- 
Ьогаіае, протканные з. (•}•): йопа ІаЬо- 
гаіае Сегегіз, въ обработанномъ видѣ- 
дары Цереры (= печеный хлѣбъ ■(•). 

іаЪбз, бгіз, т. др. = ІаЬог. 
1. ІаЬгат, і, п. 1) губа, зирегіиз (верх¬ 

няя); отс. погов., пе ргітогіЬиз ^иійет. 
ІаЬгіз аііідіззе аЦй. — II) край сосуда,, 
рва. 
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2. ІаЪгат, і, п. водоемъ, бассейнъ, 
особ, ванна ; чанъ для выжиманія вино¬ 
граднаго сока (у). 

ІаЪгизса, ае, Г. дикій виноградъ (лоза); 
отс. ІаЪгизсит, і, п. виноградъ (плодъ |). 

1аЪ$гіпі1іб8и—(Мз, і, т, лабиринтъ, 
зданіе со многими боковыми строеніями 
и запутанными ходами. 

Іас, Іасііз, п. молоко; теіоп., молоч¬ 
ный цвѣтъ (!); пер., молочный сокъ, 
бѣлый сокъ растеніи. 

Іасёг, сёга, сёгит, I) разз.-=изорван¬ 
ный, разорванный, истерзанный, рас¬ 
терзанный, согриз.— II) асііѵ.=истерзы- 
вающій, разрывающій на куски, шог- 
зиз (|). 

ІасёгаІІо, бпіз, Г. раздираніе, разры¬ 
ваніе, растерзаніе (тк. въ ріиг.). 

Іасегпа, ае, Г. лацерна, верхнее пла¬ 
тье, носимое поверхъ тоги, плащъ. 

Іасёго, аѵі, йіііт, аге, раздирать, 
разрывать въ куски, терзать, истерзы- 
вать, I) соб.: а1с]’з согриз: ѵезіет (•}•): 
Іег^ига ѵігдіз. — II) пер-: 1) терзать = 
наносить глубокія раны, разстроивать, 
разорять, геш риЫісат Іаг^іііопіЪиз. — 
въ част., а) имущество расточать, мо¬ 
тать, проживать, Ьопа раігіа тапи, 
ѵепіге.—Ь) душу, сердце терзать (о горѣ 
2с), аЦт, апішшп. — 2) словами тер¬ 
зать = жестоко бранить, ругать, поро¬ 
чить, аЦт: аЦт ргоЬгіз. 

Іасегіа, ае, I. ящерица. 
Іасегібзиз, а, ит, мускулистый, силь¬ 

ный. 
1. Іасегіиз, і, т. об. ріиг. Іасегіі, 

мышцы, мускулы; въ част., мускулы 
верхней части руки, мускулистая верх¬ 
няя часть руки, и вооб. мускулистая 
рука; отс- въ карт., сильная рука пра¬ 
вителя.—пер., о пчелахъ, аріапі Іасег- 
іоз (I). 

2. Іасегіиз, і, т. = Іасегіа, I) яще¬ 
рица. — И) лацерхъ (неизвѣстная намъ 
морская рыба). 

іасеззо, іѵі, и Іі, Іішп, ёге, а) завле¬ 
кая или дразня возбуждать или побуждать 
кого къ сопротивленію, раздражать, 
дразнить, не давать покоя, задирать, 
приставать съ чѣмъ, аіяш Іегго, Ьеііо 
(военной силой), абри^пат: аЦт абзсгі- 
Ъепбит, письмами вынуждать кого отвѣ¬ 
чать: беоз приставать къ б. съ просьбами, 
просьбами безпокоить б. (*(•): тапіЪизІа- 
сеззипіресіога ріаизасаѵіз, хлопаютъ ко¬ 
пей ладонями по груди и разгорячаютъ ихъ 
(І): реіа^из сагіпа, плавать по м. (*(•): 
еяииз ребе Іасеззіі Гогез, бьетъ копы¬ 
тами въ двери (*)•): аега іиі^епі зоіе 

Іасеззііа, освѣщенные лучами солнца 
(•{*).—ѣ) вызывать, вызывая начинать, 
возбуждать, ргоеііит. 

Іасіпіа, ае, 1. край платья, кончикъ, 
іо&ае. 

Іасгіша (Іасгйта), ае, Г. слеза; Ыпс 
іііае Іасгішае, вотъ въ чемъ суть, вотъ 
гдѣ корень зла (•(*). 

ІасгІтаМіз (ІасгйтаЪШз), е, достой¬ 
ный оплакиванія, плачевный. 

* ІасгітаЪапбиз, а, ит, обливающійся 
слезами. 

Іасгіто (Іасгйто), аті, аіит, аге, 
плакать, проливать слезы: иногда»быть 
тронутымъ '(почти) до слезъ: осиііз Іасгі- 
тапііЪиз, со слезами на глазахъ; пер., 
испускать влагу, покрываться влагою, 
еЪиг Іасгітаѵіі. 

Іасгітозиз (Іасгйтбзиз"), а, ит, пол¬ 
ный слезъ, I) наполненный слезами, 
проливающій обильныя слезы, а) отъ 
физич. причины, Іитіпа ѵіпо Іасгітоза 
(|). — Ь) отъ душевнаго волненія, плак¬ 
сивый, жалобный, ѵосез (*(•): сагтеп, 
жалобная пѣснь (|). — И) исторгающій 
обильныя слезы, а) отъ физич. воздѣй¬ 
ствія, іитиз (*}•).—Р) дѣйствуя на душу, 
вызывающій обильныя слезы или сильное 
горе, стоящій многихъ слезъ или силь¬ 
наго горя, плачевный, печальный, Ъеіішп 
(*(•): ^изза, печальныя (•}•). — Іасгі¬ 
тоза роётаіа, жалобныя лр. (и по ха¬ 
рактеру, и по производимому ими впе¬ 
чатлѣнію), слѣд. и «а трогательныя (+)• 

Іасгітйіа, ае, Г. слезинка. 
Іасгйта, еіс. см. Іасгіша еіс. 
Іасіёо, ёге, I) сосать грудь, Іасіепз, 

сосунъ, а) грудной младенецъ.—ѣ) Ьозііа 
Іасіепз и аЬзоІ. Іасіепз, молодое живот¬ 
ное, молочникъ. — поэт., Іасіепз апшіз, 
молодой годъ (= весна |). — II) содер¬ 
жать въ себѣ молоко, быть сочнымъ, 
Іасіепз, сочный. 

Іасіёиз, а, ит, молочный, I) соб., 
Ьитог» молоко (|); или полный молока, 
иЬега (*(•). — И) теіоп.: бѣлый какъ 
молоко, молочнаго цвѣта, сегѵіх (|). — 
поэт., ѵіа или огЬіз, млечный путь. 

Іасіо, аге, давать молоко, кормить 
молокомъ (*(•). 

Іасійса, ае, Г. латукъ (растеніе). 
Іасйпа, ае, 1. 1) лужа, болото, прудъ 

2с, зісса Іасйпа.—II) поэт. = пропасть, 
омутъ. — III) углубленіе, впадина, яма, 
а) соб.; отс. ямочка на липѣ (•}•). — Ъ) 
пер. = пробѣлъ, недостатокъ, ехріеге 
Іасипат геі іатіііагіз, поправить состо¬ 
яніе. 

Іасйиаг, агіз, п. штучный потолокъ,. 
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плафонъ (украшенный углубленіями = 
кессонами). 

* Іасйпо, аге, дѣлать углубленія, укра¬ 
шать кессонами. 

Іасйз, йз, ш. I) озеро; тк. водохрани¬ 
лище, бассейнъ, у поэтовъ вооб. вода, 
море, рѣка, источникъ г с. — II) гасиль¬ 
ное корыто въ кузницѣ (ф).—III) кадка, 
особ, винный чанъ. 

Іаейо, Іаезі, Іаезиш, сгс, соб. ударять, 
отс. повреждать,портить, I) соб.: сигзи 
агізіаз (1): гопа соііит, повѣситься (ф).— 
П) пер.: а) причинять вредъ, задѣвать, 
іезііз Іаесііі ешп. — Ь) оскорблять, огор¬ 
чать, а^ш аіда ге, акр!.— с) нарушать, 
іоейиз: Мет, не сдержать слова. 

Іаспа, ае, і. лепа (верхнее теплое 
платье), плащъ. 

ІасІаШіз, е, радостный, отрадный. 
* Іаеіаііо, бпіз, і. веселіе, ликованіе 

(прот. сіоіог). 
Іаеіё, айѵ. радостно, весело. 
ІаеіШа, ае, $. I) зи1ц.=радость, какъ 

проявленіе ея, веселіе.—II) оЬ^.: пріят¬ 
ность, прелесть, огаііопіз. 

Іаѳіог, аіиз зит, агі, радоваться чему, 
испытывать радость по поводу чего 
(прог. таегѳге,йо1еге,диегі), у поэтовъ и 
въ поздн. прозѣ тк.=находить въ чемъ 
удовольствіе, любить, аЦа ге или <1е аЦа 
ге: іп а^а ге: іп Ьос ^иой іс.—съ общимъ 
асе. ргоп. пеиіг.—рѣдко съ опредѣлен¬ 
нымъ асе., сазит аіф (*}*).—съ асе. с. 
іпі.; аЬзоІ. (прот. таегеге); особ. рагі. 
Іаеіапз, веселый (прот. йоіепз). 

Іаеіиз, а, ит,радостный, исполнен¬ 
ный радости, веселый, 1) зиЬ]. (прот. 
ігізііз), объ одуш. и неодуш.: Іаеіиз а^а 
ге, радующійся чему, довольный чѣмъ: 
йе аф ге: тк. съ §еп. (напр. ІаЪогию, 
находившая удовольствіе въ трудахъ, ма¬ 
стерица 1*). — II) оЬд., радостный, А)= 
отрадный, пріятный, отпіа егапЬ Іасіа 
Іаеііога.—В) пер.: 1) счастливый, пред¬ 
вѣщающій счастіе (прот. сііліз), ехіа 
Іаейога.— 2) о томъ, что услаждаетъ 
зрѣніе=пріятный, прекрасный, пд) елест- 
ный, зе^еіѳз ф.—въ част, а) плодонос¬ 
ный, тучный, обильный, богатый, раз- 
сиа.—съ §еп., раЬиІі Іаеіиз а&ег: Іисиз 
Іаѳііззітиз итѣгае, в. тѣнистая ф.—Ъ) 
цвѣтистый, о рѣчи, ораторѣ, поэтѣ. 

*1аеѵё, айѵ. налѣво, пер.=неловко, 
поп Іаеѵѳ, очень ловко, проворно ф. 

ІаетІ^о, Іаетіз, Іаеѵо, Іаеѵбг, см. 1е- 
ѵі$о еіс. 

Іаеѵиз, а, ит, лѣвый (прот. йехіег), 
I) соб.: А) ай].: а) вооб.: таппз: иі 
Іаеѵиз (съ лѣвой стороны) іпсейегеі.— 

Ъ) по положенію, налѣво лежащій (прот. 
йѳхіег), Ропіиз. — В) зиѣзі.: а) Іаеѵа, 
ае, і. лѣвая рука или сторона (прот. 
йехіега или йехіга), Іаеѵат реіе, по¬ 
ѣзжай налѣво (ф): ай Іаеѵат, налѣво, 
съ лѣвой стороны * Іаеѵа, налѣво, по лѣ¬ 
вую сторону: Іаеѵа Бапиѵіо, на лѣвомъ 
берегу Дуная.—Ь) Іаеѵит, і, п. лѣвая 
сторона, іп Іаеѵит Йесіеге (у); особ, 
ріиг. Іаеѵа, бгит, п. налѣво лежащая 
страна (пространство), лѣвая сторона- 
страны ге, Іаеѵа іепепі; ф. — II) пер.: 
1) неловкій, глупый, о е§оІаеѵиз! (у).— 
2) неудобный, іетриз ф.—3) неблаго¬ 
пріятный, зловѣщій, ріеиз ф. — 4) на 
языкѣ авгуровъ = благопріятный, пи- 
тіпа, доброжелательныя (ф): Іаеѵит 
іпіопиіѣ, слѣва, налѣво (*}*). 

* Іа^апит, і, п. тонкая масляная ле¬ 
пешка, блинъ (въ родѣ нашихъ, но, 
какъ думаютъ нѣкоторые, съ перцемъ). 

Іа&ёпа, ае, і. см. 1а§оспа. 
* Іа&ёоз, ёі, Г. заячье вино (названпое 

такъ по цвѣту винограда). 
Іа&оепа (іа&бпа, Іа&ёпа), ае, Г. Фляж¬ 

ка, бутылка (сосудъ, об. съ узкимъ гор¬ 
лышкомъ, большимъ брюшкомъ и съ руч- 
качиѴ 

* Іа&біз, ?бі<Ііз, і*. тетерка ф (по 
одному схоліасту: аѵіз, ^иаѳ сагпет 
Іерогіз ЬаЪегѳ регІііЬеіиг; по другому: 
аѵіз Іерогіпі соіогіз). 

1а»;оііа, см. іа^осна. 
* Іата, ас, I. лужа = болото, тря¬ 

сина. 
ІатЪо, ІатЪі, І&тЪМит, сгс, лизать, 

облизывать, пер., о неодуш. = касаться, 
о рѣкѣ, омывать. 

ІашепіаЫІіз, е, плачевный, I) достой¬ 
ный оплакиванія, жалкій (у). —II) жа¬ 
лобный, ѵох; отс. печальный, Ішіиз. 

Іашсніаііо, Опіз, і'. рыданіе, вопль. 
Іатепіог, аіиз зит, агі, I) іпіг. горь¬ 

ко жаловаться, рыдать, вопить. —II) іг. 
сѣтовать на что, горевать о чемъ. 

Іатепіиш, і, п. рыданіе, вопль, об. 
въ ріиг. 

* іашіа, ае, Г. об. ріиг. Іашіас, кол¬ 
дунья, вѣдьма ф. 

ІашІпа и (у поэт.) Іатпа (Іаттіпа и 
Іаттпа), ае, Г. I) листъ изъ металла, 
дерева, мрамора гс = бляха, плита, дос¬ 
ка ге.—въ част, а) листовое золото иля 
серебро, слитокъ; отс. іпітіеиз Іатпас, 
врагъ денегъ (у). — Ь) Іатіпае агйепіез, 
раскаленныя бляхи (изъ желѣза или зо¬ 
лота), орудіе пытки. — с) клинокъ меча 
(у).—й) полоса пилы.—И) пер., мягкая 
орѣховая шелуха (у). 
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Іатраз, радіз, асе. рада, асе. ріиг. 
рабаз, і. свѣтильникъ = Факелъ, фонарь, 
■свѣча; поэт., РЬоеѣеаІатраз, солнечный 
свѣтъ, солнце. 

Іатугия, і, т. лазіпръ (неизвѣстная 
намъ морская рыба). 

Іапа, ае, Г. шерсть, I) животныхъ: 1) 
въ узкомъ смыслѣ, шерсть овцы, а) соб.: 
соіиз еі Іапа,—поэт., ѵеііега іепиіа Іа- 
пае, барашки, тонкія облака: Іапаш ди- 
сеге, прясть шерсть (*)*)• — Ь) теіоп., 
пряжа шерсти, Іапаѳ дедііа: со^ііагѳ 
тіе Іапа зиа (лишь о своемъ дѣлѣ *}•).— 
2) въ широкомъ смыслѣ, шерсть = мягкіе 
волосы другихъ животныхъ; отс. погов., 
гіхагі де Іапа саргіпа, спорить о пустя¬ 
кахъ (*[*).—II) пухъ на листьяхъ и пло¬ 
дахъ, тоИіз (•(*). 

Іапаіиз, а, ит, покрытый шерстью, 
шерстистый. 

Іапсёа, ае, Г. копье, пика. 
Іапёиз, а, ит, шерстяной, изъ шерсти. 
Іап^иёо, &йі, ёге, быть разслаблен¬ 

нымъ, усталымъ, слабымъ, I) физнч.: 
1) вооб.: де ѵіа, устать съ дороги. — 
рагі. Іап^иепз, вялый, слабый, ѵох, Ьуа- 
сіпіЬпз (у). — 2) въ част., вслѣдствіе 
болѣзни быть слабымъ, чувствовать сла¬ 
бость.—И) пер., въ политич., умств. гс 
дѣятельности гс быть вялымъ, быть безъ 
энергіи, быть неспособнымъ къ труду и 
усилію, о лицахъ, аЬзоІ., или іп сііо, илн 
оііо; о неодуш., Іап^иепі; ѵігез.— рагі. 
іап^иепз, слабый, вялый. 

Іап&иезсо, Іап&йі, ёге, дѣлаться раз¬ 
слабленнымъ, слабымъ, ослабѣвать, I) 
-физич.: 1) вооб., о лицахъ и ихъ тѣлѣ, 
согроге, зепесіиіе. — поэт., ВассЬиз іп 
атрЬога Іап^иезсіі; тіЬі, становится 
нѣжнѣе (у); о неодуш., Іап^иезсіі Йоз. 
увядаетъ (*[•). — 2) въ част., вслѣдствіе 
болѣзни дѣлаться слабымъ, хилымъ 
{*)•).-—II) въ дѣятельности, а) о людяхъ, 
дѣлаться вялымъ, терять энергію. — Ь) 
слабѣть, уменьшаться, сиг іпдизігіа Іап- 
{гиезсаі. 

Іап^иідё, адѵ слабо, вяло, Іап^иідіиз 
іп ореге ѵегзагі. 

Іап^иШІиз, а, ит, совсѣмъ вялый, 
совсѣмъ увядшій, согопа. 

Іап^иідиз, а, ит, разслабленный, сла¬ 
бый, вялый, 1) физнч.: 1) вооб.: зепесіиз: 
а^иа, тихо текущая. — поэт., ^иіез = 
сонъ. — 2) въ част., о выдержанномъ 
винѣ, нѣжный. — И) въ дѣятельности, 
вялый, а) разз.: зіидішп Іап^иідіиз. — 
иеиіг. зиЪзі., піЫІ Іапдиіді пе^иѳ ге- 
шіззі. — Ь) асі., Іап^иідаѳ ѵоіиріаіез, 
разслабляющія. 

Іап&иог, бгіз, т. разслабленіе, уста¬ 
лость, слибость, I) физнч.: I) вооб.: сог- 
рогіз. — 2) въ част., болѣзненная сла¬ 
бость, нездоровье, а^ио8из, о водяной 
болѣзни (*(-): Ясіиз (*}*).— II) въ дѣятель¬ 
ности вялость, отсутствіе энергіи, без¬ 
дѣйствіе, 1ап§иогет айеггѳ аіеі; отс. 
поэт. = грусть 

Іапісіиш, Іі, п. шерсть. 
Іапіёпа, ае, Г. мясная лавка. 
ІапШсиз, а, ит, занимающійся шер¬ 

стяною работою, т.-ѳ. прядущій, ткущій, 
агз, искусство обработывать шерсть 
(прясть, ткать ■{■). 

ІапІ&ёг, $ёга, §ёгшп, руноноспый, 
покрытый шерстью, зиѣзі. (ш.) руно- 
носецъ (== баранъ, ягненокъ •(*). 

ІапІо, аѵі, аіит, аге, раздирать, раз¬ 
рывать, растерзывать, исцарапывать, со- 
таз, растрепливать (*(*); пер., сильно 
порицать, хулить, сагшеп. 

іапізіа, ае, т. Фехтмейстеръ, учитель 
гладіаторовъ; пер., поджигатель, под¬ 
стрекатель двухъ сторонъ къ борьбѣ. 

Іааіиз, іі, т. мясникъ. 
Іапіегпа (Іаіегпа), ае, Г. Фонарь, 

лампа. 
* Іапіегпагіиа, Іі, т. носящій Фонарь, 

СаШіпае (передъ К.). 
Іапйдо, &іаіз, Г. пухъ, пушокъ (на 

травѣ, деревьяхъ, плодахъ, на подбо¬ 
родкѣ). 

Іапх, Іапсіз, і. чаша; пер., чаша у 
вѣсовъ. 

ІараіЬит, і, п. и ІараІЬиз, і, Г. ща¬ 
вель. 

іаріеійа, ае, т. камепосѣкъ. 
Іарісійіпае, агит, I. каменоломни. 
Іарідаііо, бпіз, Г. I) бросаніе камней, 

побиваніе каменьями.—II) паденіе кам¬ 
ней, каменный дождь. 

* Іарідаібг, бгіз, т. метатель камней, 
побивающій каменьями. 

Іарідёнз, а, ит, каменный. 
Іарідо, аѵі, аіит, аге, I) бросать въ 

кого камни. — II) ітрегз., Іарідаі, па¬ 
даютъ камни (съ неба), идетъ каменный 
дождь: де саеіо Іаршаіит езі, шелъ 
каменный дождь. 

Іарідбзиз, а, ит, а) каменистый. — 
о) пер., твердый какъ камень. 

Іаріііиз, і, т. камешекъ, I) вооб.: 
Іаріііі пі^гі аІЪЦиѳ (при голосованіи въ 
судѣ ■{■): Іаріііі Кшшдісі, кусочки н. 
мрамора (•(*). — II) въ част., драгоцѣн¬ 
ный камень; отс., піѵеі уігідез^иѳ Іаріііі, 
жемчуги и смарагды (!). 

Іаріз, рідіз, т. камень, Г) вооб.: Ы- 
Ьиіиз, песчаникъ, немза (у): агдепз, 
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метеоролитъ.— у поэтовъ* мраморъ. Іаріз 
Рагіиз: аІЪиз, бѣлый мраморъ (столъ 
б. м.); о мозаичномъ камешкѣ, Іарійез 
ѵагіі, мозаика.—И) въ част.: а) меже¬ 
вой камень. — Ъ) благородный камень, 
особ, жемчужина.— с) мильный камень, 
столбъ, показывающій мили на столбо¬ 
вой дорогѣ (рнм. миля = і/я геогр. и.), 
ай диіпіит Іарійет, въ пяти (рим.) ми¬ 

ляхъ отъ Рима.— й) каменный помостъ, 
на которомъ стоялъ глашатай при про¬ 
дажѣ рабовъ; отс. йиоз йѳ Іарійѳ ѳтріоз 
ігіЬипоз, подкуплены.- е) каменная ста¬ 
туя, Йоѵеш Іарійет ^игаге, клясться 
Истуканомъ-Юпитеромъ (что на Капи¬ 
толіи). 

Іарра, ае, Г. репейникъ. 
Іарзо, аге, скользить, шататься. 
Іарзйз, йз, т. I) скользеніе, бѣгъ, по¬ 

летъ, теченіе, извиваніѳ.—И) въ чабт., 
паденіе, зизііпегѳ зѳ а Іарзи; пер., 
ошибочный шагъ=заблужденіе, ошибка. 

1&диёаг, агіз, п. штучный потолокъ, 
Филенчатый потолокъ (въ отношеніи къ 
его обкладкѣ, похожій на петли, Іааиеі; 
[ср. Іасипаг]; поэтому об. въ ріиг.). 

І&циёаіиз, а, пт, имѣющій штучный, 
Филенчатый потолокъ. 

Іадиёиз, і, т. петля; пер., сѣти, коз¬ 
ни, ковы. 

Іагйпш, і, п. свиной шпикъ. 
Іагдё, айѵ. обильно, вдоволь, о даю¬ 

щемъ, щедро. 
Іагдіог, дііпз зпш, ігі, I) щедро да¬ 

вать, щедро дарить (изъ щедрости или 
изъ своекорыстныхъ видовъ), аісі аЦй; 
аЪзо1.=давать большіе подарки, ѳх или 
йѳ аііепо: рагагѳ аЦй Іагдіипйо, по¬ 
средствомъ подкупа: Іагдіипйо (щедрыми 
подар*ками) іпсепйегѳ рІеЬет.— II) пер., 
даровать = уступать, дозволять, аісі 
аідй. 

Іагдііаэ, аііз, Г. I) обиліе, богатство.— 
И) щедрость. 

Іагдііёг, айѵ. обильно, вдоволь, Іаг- 
дііег роззе, имѣть большое значеніе. 

ІагдШо, опіз, Г. щедрое раздаваніе, 
щедрость; отс. щедрое раздаваніе по¬ 
дарковъ, подкупъ при исканіи должно¬ 
сти; пер., дарованіе, аіф геі (аедиііа- 
ііз, оказываніе гс). 

Іагдіібг, бгіз, ш. щедрый раздаватель, 
даритель, ргаейаѳ; аЬзо1.= раздаватель 
подарковъ, лиходатель, подкупатель, ігі- 
Ьиз, подкупившій трибу. 

* ІагдШійо, йіпіз, Г. щедрость. 
Іагдпз, а, пт, обильный, I) вооб., 

обильпый, многій, ітЬег (|): Іагдіоге 
ѵіпо иіі, пить слишкомъ много вина. — 

съ деп., богатый чѣмъ, оршп (•)•). — II)’ 
въ част., щедрый, много или охотно» 
дарящій (прот. таіідшіз), аЬзоІ. или съ. 
М. (напр. зрез йопаге поѵаз Іагдиз, 
щедро сулящій новыя надежды (•)*). 

Іагѵа, ае, Г. маска (у). 
Іазанпт, і, п. сосудъ, горшокъ (*(*). 
Іазсіѵіа, ае, Г. а) чрезвычайная весе¬ 

лость, рѣзвость, шалость. — Ь) въ дур¬ 
номъ смыслѣ, необузданность, дерзость 
распутство (прот. сопііпепііа, тойезііа). 

Іазсітіо, Іі, іге, I) рѣзвиться, ша¬ 
лить.—поэт., адшіз Іазсіѵіі Гида, прыгая* 
удаляется. — II) въ дурномъ смыслѣ, не' 
обуздывать себя, выходить изъ предѣ¬ 
ловъ. 
йазсітпз, а, пт, веселый, рѣзвый,, 

шаловливый; въ дурномъ смыслѣ, не¬ 
обузданный, сладострастный, разврат¬ 
ный. — поэт., Ьейега, прихотливо вью¬ 
щійся. 

Іаззііййо, йіпіз, Г. усталость, уто¬ 
мленіе. 

Іаззо, йуі, аіат, аге, утомлять. 
Іаззиз, а, иш. усталый, утомленный 

(физич. и умств.), а) объ одуш., аѣзоі., 
аідй гѳ.—поэт, съ деп.—Ь) пер., о не¬ 
одуш., Ьипшз Іазяа ГгисііЬиз аззійиіз, 
ослабленная гс (1*). 
Шё, айу. I) широко, на широкомъ 

пространствѣ, Іопде Іаіедие, далеко во 
всѣ стороны, отс. == повсюду, Іаіе или 
Іаііиз ѵадагі.—поэт., Іаіе іугаппиз, вла¬ 
ствующій на широкомъ пространствѣ.— 
П) пер.: 1) вооб.: агз Іаіе раіеі. — 2) 
въ част., а) обильно, Іаііиз оріЬиз иіі, 
диаш еіс., расточительнѣе пользоваться 
средствами гс (у). — Ь) пространно, 
подробно, Іаііиз регзсгіЬеге. 

ІаіёЪга, ае, Г. I) скрытость, скрытое 
пребываніе, іп диіЪиз (Ьаіпеіз риЫісіз) 
поп іпуепіо, диаѳ I. іодаііз ЬотіпіЬи^ 
еззѳ роззіі, гдѣ бы въ нихъ могли укрыть¬ 
ся люди, носящіе тогу. — II) сопсг. = 
скрытое мѣсто, потаенное мѣсто, убѣ¬ 
жище, 1) соб., об. въ ріиг.; отс. поэт.,. 
ІаіеЪгаѳ апітае, сокровенное мѣсто¬ 
пребываніе души (какъ жизненнаго на¬ 
чала): ІаіеЬгае иіегі, брюшная полость: 
ІаіеЪга іеіі (мѣсто, въ которое вонзилась 
стрѣла, порѣзъ, образованный стрѣ¬ 
лою). — 2) пер.: а) вооб., убѣжище,, 
пристанище, отпез ІаіеЬгае зизрісіопиш,, 
всѣ обстоятельства, въ которыхъ можетъ 
скрываться поводъ къ подозрѣнію. — Ь) 
въ част., увертка, предлогъ, извиненіе, 
диаегеге ІаіеЪгат решило, пріискивать 
извиненіе для клятвопреступниковъ. 

ІаіёЪгбзиз, а, иш, имѣющій иного 
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потаенныхъ мѣстъ, представляющій убѣ¬ 
жище во многихъ мѣстахъ, скрытый; 
поэт., ршпех, скважистая п. [димый. 
Шепз, епііз, РАф. скрытый, неви- 
Іаіепіёг, аЛѵ. скрыто, втайнѣ. 
Іаіёо, (йі, ёге, I) быть скрыту, скры¬ 

ваться, находиться въ скрытомъ мѣстѣ, 
1) вооб., сѣ абѵ., съ іп с. аЫ. и (поэт.) 
съ аЫ., съ §еп. Іосі (боті); поэт., 
Іаіеі зиЪ сІаззіЪиз аедиог, покрыто ко¬ 
раблями: рогіиз Іаіеі, гавань защищена 
отъ вѣтровъ. — 2) въ част., а) укры¬ 
ваться, аЪзоІ. (іп зііѵіз аЬсІііі ІаіеЬапі, 
укрывались, спрятавшись въ гс) или 
ігісіио іп раІисШшз.—Ь) жить уединенно, 
въ удаленіи отъ свѣта, Ьепе ^иі Іаіиіі, 
Ьепе ѵіхіі (І). — И) пер.: 1) быть внѣ 
опасности, зиѣ шпЪга атісіііае Кот.— 
2) Іаіеі аЦт или аісі акрі, что-н. не¬ 
извѣстно кому, что-н. составляетъ тайну 
для кого; тк. Іаіеі, съ дополн. предл. 
Шёг, іёгіз, т. кирпичъ. 
Іаіегсйіиз, і, т. кирпичъ (обожжен¬ 

ный). 
Шёгісіиз, а, ит, кирпичный, тигиз; 

зиЬзі., Іаіегісіит, іі, п. кирпичное (ка¬ 
менное) строеніе. 

Іаіегаа, -агіиз, см. Іапіегпа, -агіиз. 
* Шезсо, ёге, скрываться, прятать- 

ся (•)•). 
Іаіех, (Ісіз, т. поэт. = влага, жид¬ 

кость; отс. вода, вино, Раііасііі Іаіісез, 
масло. 

ІаііЪйІит, і, п. потаенное мѣсто, убѣ¬ 
жище (соб. и пер.). — въ част., лого¬ 
вище, пора. 
ШІо, бпіз, Г. несеніе, принесеніе, 

аихіііі, поданіе гс: 1е§із, предложеніе гс: 
зийга^іі, подаваніе (право подачи) голоса. 

ІаШо, аѵі, аіиш, аге, скрываться, 
особ, укрываться отъ суда. 

Іаііішіо, біпіз, Г. ширина, съ поня¬ 
тіемъ длины = обширность. 
Шбг, бгіз, т. ’ предлагающій, Іеф. 
Іаігаібг, бгіз, т. лаятель* поэт. = 

собака. 
Іаігаійз, йз, т. лаяніе, лай. 
1. Іаіго, аѵі, аіит, аге, лаять, I) іпіг.: 

1) соб., о собакахъ; отс. рагі. зиѣзі., 
Іаігапз,лаятель, поэт.=собака.—2) пер.: 
а) „брехать" = съ жаромъ кричать, бра¬ 
ниться, особ, о плохихъ ораторахъ и 
крючкотворцахъ.—-Ъ) шумѣть, бурлить, 
бушевать, шкіае Іаігапіез (*)•): зіота- 
сЬиз Іаігапз, урчаніе въ животѣ (отъ 
пустоты і*). — И) 1г.: 1) соб., лаять на 
кого, о собакахъ гс, а^т, акрі.—2) пер., 
о людяхъ гс, крича произносить, ѵег- 
Ьа (Ю. 

2. Іаіго, бпіз, ш. разбойникъ; поэт., 
(въ засадѣ подстерегающій звѣря) охот¬ 
никъ; разбойникъ, пѣшка въ шахматной 
игрѣ (1*). 
ШгбсШшп, Іі, п. I) разбой, грабежъ, 

морское разбойничество; пер., плутов¬ 
ство, козни; теіоп., разбойничья шай¬ 
ка. — II) шахматная игра, шашечная 
игра (Іизиз Іаігипсиіогит і*). 

Іаігбсіпог, аіиз ваш, агі, разбойни¬ 
чать, грабить. 

Іаігппсйіиз, і, т. разбойникъ. 
1. Шиз, а, ит, рагі. отъ Гего. 
2. Іаійз, а, иш, широкій (прот. ап- 

бизіиз, ѣгеѵіз, сопігасіиз), I) соб.: а) 
вооб.: ѵіа: Гозза XV ресіез Іаіа: іп Іаіит 
сгезсеге, увеличиваться въ ширину, рас¬ 
ширяться (•)■). — ѣ) обширный, простор¬ 
ный, тоепіа (і*), ппез.—с) прегн., Іаійз 
иі іп сігсо зраііеге, важно будешь рас¬ 
хаживать (*(•).—II) пер., а) по произно¬ 
шенію, протяжный, сфиз іи Ша Іаіа (про¬ 
тяжному произношенію) поп пипциат 
ітііагіз.—Ъ) по изложенію, простран¬ 
ный, подробный, ^иаез1іо. 
В. Іаійз, іёгіз, п. сторона, I) у чело¬ 

вѣка И животныхъ, бокъ (прот. ІГОПЗ И 
іег§ит), 1) вооб.: Іаіегіз или Іаіегит 
(Іоіог, боль въ боку: Іаіегі асіііаегеге 
§гаѵет (Іотіпит, у нихъ сидитъ на шеѣ 
гс: Іаійз сіаге или Іаійз оМеге аісі арег- 
іит, выставлять кому обнаженный бокъ, 
карт.=давать кому-н. возможность при¬ 
чинить вредъ (*(•): Іаійз аіф или аісі 
1е§еге, итти рядомъ (об. съ лѣвой сто¬ 
роны, о кліентахъ) съ кѣмъ, сопрово¬ 
ждать кого: аѣ аіф Іаіеге пипщиат 
(Пзсесіеге, не покидать кого. — 2) въ 
част.: а) какъ обиталище силы и крѣ¬ 
пости, грудь, легкія гс, ^ишп Іедет 
Ѵосопіат ѵосе та^пй еі Ъопіз ІаіегіЬиз 
зиазіззет, громкимъ голосомъ, выходя¬ 
щимъ изъ мощной груди, совѣтовалъ гс.— 
Ь) теіоп. (поэт.) = тѣло, Іаійз Геззшп 
1оп§5 тіііііа. — с) пер., а Іаіеге а1с|з9 
окружающіе кого, приближенные, друзья 
гс, іпзопіез аЬ Іаіеге іугаппі. — II) сто¬ 
рона предмета, склонъ (холма), оборо¬ 
нительная линія (укрѣпленія), прот. ігопз, 
іег^шп гс, 1) вооб., Іаійз шшт сазіго- 
гит.—2) въ част. = Флангъ войска (прот. 
ігопз), Іаійз арегіит Ьозііит. — аЬ Іа¬ 
іеге, а или ех ІаіегіЬиз, съ фланга, на 
флангѣ, съ флангомъ, на флангахъ (прот. 
а ігопіе, а іег^о). 

ІаийаЬШз, е, похвальный, достойный 
похвалы, тк. аѣ аЦо; въ част., досто- 
хвальный, достославный, ѵііа. 

ІаисШІо, бпіз, і. хваленіе, похвала, 
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I) вооб.: Іаибаііо іиа; съ §еп. зиЪ]., 
Ьотіпіз іигріззіті; съ §еп. оЩ., ео- 
гит. — ІІ)»въ част.: 1) доброжелатель¬ 
ное показаніе на судѣ, защитительная 
рѣчь. — 2) похвальное слово, надгроб¬ 
ное слово, аЬзоІ. или съ §еп. оЬ)., та- 
ігопагит, надъ могилой матронъ. — 3) 
благодарственный адресъ (намѣстнику, 
отправляемый римской провинціей въ 
сенатъ). 

Іаибаібг, бгіз, ш. хвалитель, въ дур- 
помъ смыслѣ, панегиристъ; въ част., 
а) свидѣтель, дающій показаніе въ поль¬ 
зу кого-н., доброжелательный свидѣ¬ 
тель. — Ъ) говорящій надгробное слово. 

1ао<Шгіх, ігіеіз, Г. хвалительница. 
Іаобаіиз, а, иш, РАсЦ. похвальный, 

достойный похвалы, прекрасный. 
Іаибо, аѵі, аіит, аге, хвалить (прот. 

сазіі^аге, ѵііирегаге, гергеЬепбеге, сиі- 
раге, ассизаге), I) соб.: А) вооб.:аЬрп, 
аідб.—В) част.: = а) давать благопріят¬ 
ное для обвиняемаго показаніе.—Ъ) про¬ 
износить надгробное слово надъ кѣмъ.— 
с) восхвалять, почитать кого счастли¬ 
вымъ, считать завиднымъ чье положеніе, 
завидовать кому, а^гіеоіат Іаибаі ,)ип8 
регііиз (•)•). — И) пер., называть, ука¬ 
зывать, ссылаться на кого, аЦт аисіогет. 

Іаигёа, ае, I*. см. Іаигеиз. 
Іаигёаіиз, а, ит, увѣпчапный лав¬ 

ромъ, украшенный лавровой вѣтвью 
или вѣнкомъ, Іазсез: Ііііегае, донесеніе 
полководца сенату о побѣдѣ. 

Іапгёиз, а, ит, лавровый, Г)аф*.: со- 
гоюа(вѣнокъ, см. ниже Іаигеа).—И) зиЬзі., 
Іаигеа, ае, Г. а) лавровое дерево. — Ь) 
лавровый вѣнокъ, лавровая вѣтвь, 
какъ украшеніе изображеній предковъ, 
донесеній о побѣдѣ, какъ побѣдное укра¬ 
шеніе тріумфаторовъ, въ част., какъ го¬ 
ловное украшеніе Аполлона (т. к. ему былъ 
посвященъ лавръ) и поэтовъ; отс. шеіоп., 
тріумфъ или побѣда, Іаигеае сирібиз. 

ІаигІ^ёг, &ёга, $ёгшп, увѣнчанный 
лавромъ,украшенный, обвитый лавромъ. 

Іаигиз, і, рѣдко йз, і. лавровое де¬ 
рево, лавръ (посвященный Аполлону); 
отс. теіоп., Іаигиз = Іаигеа, лавровая 
вѣтвь, лавровый вѣнокъ, тк. = 
тріумфъ или побѣда. 

іаиз, іаибіз, Г. хвала, похвала, ува¬ 
женіе, которымъ кто пользуется за ока¬ 
занныя заслуги = слава (прот. ѵііирега- 
Ііо, егітеп, сиіра), I) соб., съ §еп. оЦ. 
(ла, что, напр. геі тііііагіз): Іаибет зіЪі 
рагёге: Ьос іп іиа Іаибе ропо, вмѣняю 
тебѣ это въ (особую) заслугу: Іаибет 
ІіаЬеге, заслуживать похвалу, быть по¬ 

хвальнымъ: поп Іаибет ЬаЪсѣ бе те, 
онъ не можетъ хвалиться побѣдою надо* 
мпою (•(*).— іп ІаибіЬиз езі или аіеі Іаибі 
бисііиг съ іпі*., считаютъ похвальнымъ, 
вмѣняютъ въ похвалу: аідт или а^б 
іегге или ейегге ІаибіЬиз или зиттіз 
ІаибіЬиз, превозносить кого (величай¬ 
шими) похвалами: Іаибе аШсеге аЬ^т: 
ЬаЬеге Іаибез бе аЬ^о, произносить по¬ 
хвальное слово: Іаибез еі ^гаіез аіеі 
а§еге, хвалить и благодарить кого. — 
II) пер., похвальное дѣяніе, подвигъ, 
заслуга, особ, въ ріиг., аЬипбаз Ьеііісіз 
ІаибіЬиз. 

Іаиіё, абѵ. опрятно, I) прекрасно, 
пышно, на широкую ногу, ѵіѵеге. — II) 
пер., великолѣпно, превосходно, поряд¬ 
комъ, аідт етипдеге (•)•). 

іаиііа, бгит, п. содержаніе на счетъ 
государства (особ, столъ и квартира по¬ 
сламъ и знатнымъ иностранцамъ), Іаиііа 
Іе^аііз ргаеЬеге. 

Іаиійшіае, агит, I*. каменоломпя, какъ 
тюрьма подъ открытымъ небомъ, высѣ- 
ченпая въ скалѣ (одна въ Сиракузахъ,, 
другая въ Римѣ). 

Іаиіиз, а, иш, Р Аб]. опрятный = 
прекрасный, роскошпый, зиреІІех, — отс. 
приличный, а) шикарный, блестящій, 
тонкій (прот. зогбібиз), Ьошіпез Іаиіі еі 
игЬапі. — Ь) объ аЬзіг., приличный, по¬ 
хвальный. 

Іаѵаііо, бпіз, $. I) мытье, купапіе. — 
II) теіоп., купальня=а) ванпа.—Ь) ку¬ 
пальная вода. 

Іаѵо, Іаѵі, Іаиіит, рагі. Іаиіиз, 16- 
іиз, Іаѵёге и Іаѵо, Іаѵаіит и Іаѵаійгиз, 
Іаѵаге, мыть, купать, I) соб.: 1) въ уз¬ 
комъ смыслѣ, тапиз. — разз. тебіаі., 
Іаѵагі, мыться, купаться. — 2) (поэт.) 
въ широкомъ смыслѣ, омывать, орошать, 
ѵиііит, заливаться слезами.—11) пер., 
смывать, таіа ѵіпо, удалять (|). 

Іахашепіиш, і, п. облегченіе, отдыхъ, 
просторъ, пощада, пе 1е§і диібет Іаха- 
тепіит баге, не принимать въ уваженіе 
даже законъ: Іе^ет піЬіІ Іахатепіі Ьа¬ 
Ьеге, з. не знаетъ пощады. 

Іахё, абѵ. I) просторна, 1) соб.: Ъа- 
Ьііаге. — 2) пер., о времени, Іахіиз рго; 
Гегге біет, откладывать на болѣе про¬ 
должительное время. — И) не туго, сво¬ 
бодно, 1) соб.: тапиз ѵіпсіге. — 2) пер., 
свободно, непринужденно, вольно, Іахіиз 
ѵіѵеге. 

Іахііаз, аііз, і. просторность, про¬ 
сторъ. 

Іахо, аѵі, аіит, аге, дѣлать широ¬ 
кимъ, I) = расширять, раздвигать, рас- 
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тягивать, йгатіпа (1-): ташрчіоз: отс. 
Іахаіае сизіосііае, караулы, стоящіе на 
далекомъ другъ отъ друга разстояніи 
(прот. агіае).— П) ослаблять, спускать, 
распускать, открывать, А) соб.: 1) вооб.: 
ѵіпсиіа ерізіоіае, вскрыть письмо: сіаи- 
зіга; отпереть (і): ехсиззоз гисіепіез, 
развернуть и распустить к. (•(*): согрога 
Іахапіиг ги^із, дѣлаются морщинистыми 
(•)•).— 2) прегн., что-н. какъ-бы освобо¬ 
дить, реДет.—В) пер.: а) облегчать, 
доставлять облегченіе., отдыхъ чему отъ 
чего, дать оправиться отъ чего, тетѣга 
^ще1е (•)•): .іийісит апітоз, развлечь 
судей. — Ъ) убавлять, уменьшать, а) 
вооб.: аіщиіб Іаѣогіз. —іпіг., аппопа 
ЬашІ тиііит Іахаѵегаі, цѣна на хлѣбъ 
понизилась.—0) ослаблять — нерадиво 
исполнять что-н., ри^паш, сизіойіаз. 

Іахпз, а, шн, I) просторный (прот. 
агіиз, ап^изіиз), 1) соб.: апиіиз, боль¬ 
шое к. (*|*): а§теп, растянутый. — карт.: 
іп дио Іахіог пе^іі^епііае Іосиз еззеі, 
который давалъ бы слишкомъ большой 
просторъ для небрежности. — 2) пер., о 
времени, долгій, (ііеш зіаіио заііз 1а- 
хит.— П) пе тугой, не туго натянутый, 
свободный (прот. азігісіиз, агіиз), 1) соб.: 
агсиз (і*): шаіе Іахиз саісеиз, слишкомъ 
свободный б. (•(*); отс. (поэт.) открытый, 
раскрытый, ^апиа: сотра^ез, развинчен¬ 
ныя.—2) пер., слабый, непонудителышй, 
тііііез Іахіоге ітрегіо ^иат апіѳа Ьа- 
Ъеге, держать солдатъ не въ столь стро¬ 
гой дисциплинѣ, какъ прежде: аппопа 
Іахіог, болѣе низкая цѣна на хлѣбъ. 

)ёа, ае, Г. львица. 
Іеаёпа, ае, Г. львица. 
ІёЪёз, Ъёііз., ш. котелъ, тазъ; тк. ру¬ 

комойникъ (•)•). 
Іесііса, ае, Г. носилки; тк. погребаль¬ 

ныя носилки (для богатыхъ). 
Іесіісагіиз, Іі, ш. носильщикъ носи¬ 

локъ. 
Іесіісйіа, ае, і. небольшія посплки; 

тк. погребальныя носилки (для богатыхъ). 
Іссііо, опіз, Г. I) избраніе, .ішіісшп. — 

II) чтеніе, 1) вооб., чтеніе (теіоп. тк.= 
матеріалъ для чтенія). — 2) въ част.: 
а) чтеніе книги. — Ь) Іесѣіо зепаіліз, чте¬ 
ніе списка сенаторовъ. 

Іесіізіегпішп, іі, п. лснтистерпій (со¬ 
стоявшій въ томъ, что ставили на подуш¬ 
кахъ (Іесіі) изображенія боговъ, а "пе¬ 
редъ ними столы съ кушаньями), угоще¬ 
ніе боговъ, пиршество боговъ. 

ІесШо, аѵі, аіига, аге, читать часто, 
усердно, внимательно. 

Іесібг, огіз, ш. а) читатель.—Ъ) чтецъ. 

ІесШпз, і, ш. постель, ложе; въ част.= 
а) кушетка.— ѣ) столовая со®а. 

1. Іесіпз, а, пт, избранный, выбран¬ 
ный, риегі, ѵегѣа; пер., отборчый=от- 
дичный. 

2. Іесіиз, і, т. постель, ложе; въ 
част.=а) брачное ложе.—Ь) кушетка.— 
с) столовая соФа. 

Іё&аііо, опіз, I*. I) посольство, 1) долж¬ 
ность или обязанность посла, Іе^аііопет 
зизсірегѳ (принять на себя), айіпіпізіга- 
гѳ: Іе^аііо ИЬега, отпускъ съ предоста¬ 
вленіемъ посольскихъ правъ (его брали 
сенаторы, отправлявшіеся въ провинцію 
по своимъ частнымъ дѣламъ): ѵоііѵа, 
отпускъ, взятый ради (подъ предлогомъ) 
исполненія обѣта. — 2) теіоп.: а) пору^ 
ченіе, данное послу, отвѣтъ, данный 
послу, Іедаііопет гепипііаге или геіегге, 
объявить порученіе или принести от¬ 
вѣтъ.— ѣ) посольство = послы, Іе^аііо- 
пет тіИеге.—II) должность легата, 1е- 
даііопет оЬіге. 

Іё^аіпт, і, п. завѣщанное имуще¬ 
ство, отказанное по духовной. 

Іё^аіпз, і, йГ. I) посолъ.— П) легатъ, 
a) помощникъ главнокомандующаго. — 
b) главный помощникъ намѣстника. 

Іё&Шг, іёга, Гёгпт, дающій законы, 
законодательный (|). 

Іё&Іо, опіз, і. римскій легіонъ (отъ 
4200—6000 человѣкъ, состоялъ изъ 10 
когортъ и 300 всадниковъ, легіонъ Це¬ 
заря состоялъ изъ 3000—3600 пѣхотин¬ 
цевъ и 300 всадниковъ); пер., войско 
другихъ народовъ; поэт. = войско. 

Іё&Ібн агіиз, а, пш, принадлежащій 
къ легіопу, легіонный (прот. аіагіиз); 
ріиг. зиѣзі., Іе^іопагіі, бгит, т. легіо¬ 
неры (прот. зосіі). 

іс&ІІІтё, а<Іѵ. законно, согласно съ 
законами; пер., какъ слѣдуетъ, надле¬ 
жащимъ образомъ. 

Іё&Шпш», а, ит, I) законный = со¬ 
гласный съ законами, закономъ опредѣ¬ 
ленный, установленный, роепа: Ііѣегі 
(прот. поІЫ). — ріиг. зиѣзі., Іе^іііта 
^иае<1ат сопйсеге, узаконенныя правила, 
законныя формальности. — II) пер., а) 
надлежащій, должный, приличный, пи- 
тегиз: роёта (*{*).— Ъ) правильный, зо- 
тз (•)•). 

Іё^іипсйіа, ае, Г. небольшой ле¬ 
гіонъ. 

1. Іё^о, аѵі, аішп, аге, I) какъ госуд. 
1. 1.: а) посылать посломъ, отправлять 
посломъ, аЦтп, а^ш ай аЦт, аЦт ів 
АГгісат. — Ь) дѣлать легатомъ, аЦт 
зіѣі, взять себѣ въ легаты. — П) какъ 
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юридич. 1. 1. = завѣщать, отказывать, 
кому, аісі рѳсипіаш: аісі аіясі аЬ аЦо, 
отказать кому что-н. по духовному за¬ 
вѣщанію съ правомъ получить имущество 
отъ кого-н. 

2. Іё&о, Іё&і, Іссіит, ёге, I) соби¬ 
рать, набирать, 1) вооб., зроііа саезо- 
гит: таіа ех агѣоге (*}*).— 2) въ част., 
а) сматывать, наматывать, ехігета Ша 
(|): ѵеіа, подбирать п. Ъ) подби¬ 
рать = похищать, засга (ііѵйт ([•). — 
3) прегн.: а) мѣстность іс, а) прохо¬ 
дить, пробѣгать, заііиз: ѵезіі^іа аіф, 
итти по чьимъ слѣдамъ.— плавать по 
чему, переплывать, аедиог. — (!) плыть 
вдоль мѣстности, огат Ііаііае. — отс. въ 
карт., огат Іііогіз ргіті, не пускаться 
въ подробности (*(*). — Ь) избирать, вы¬ 
бирать, сіе сіаззе Ъігетез (у): зіЬі бо- 
тшп (*(*): (іісіаіогет: ѵігоз аі Ъеііа (•)*). — 
П) пер., глазами какъ бы собирать, 1) 
осматривать, разсматривать, ошпез ай- 
ѵегзоз (*|*). — 2) читать, а) вооб., ері- 
зіоіат: арий аідт Іе^іззе съ асе. с. іпі.: 
диит геіаішп Іе^епі, диіз еіс. — рагі. 
зиѣзі., Іе^епіез, читатели. — Ь) читать 
для другихъ, аісі ІіЬгит: зепаішп (спи¬ 
сокъ сенаторовъ, о цензорѣ): ргіпсерз 
іп зепаіи (первымъ по списку с.) Іес- 
іиз езі. 

Іё^йтёл, тіпіз, п. стручковый плодъ, 
шелушныЗ плодъ; въ част., бобъ (і*). 

ІетЪаз, і, т. то = Фелюга, катеръ, 
яхта; то = челнъ, яликъ. 

Іетпізсаіиз, а, ит, украшенный лен¬ 
ями, раіта, пер. = высшая награда. 

Іетпізсі, бгат, т. ленты, которыми 
обвивали почетные и побѣдные вѣнки 
(онѣ приготовлялись изъ липоваго лыка 
или шерсти, впослѣдствіи изъ золотыхъ 
или серебряныхъ бляхъ). 

Іётйгез, ит, т. души усопшихъ, изъ 
которыхъ добрыя были почитаемы какъ 
домашніе боги (Іагез), а злыя- блуждали 
какъ почпыя привидѣнія, призраки (Іаг- 
ѵае); чтобы ихъ умилостивить или уда¬ 
лить изъ домовъ, праздновали (9 мая) 
праздникъ Іёшйгіа, бгшп, п. 

Іёпа, ае, і. сводня; пер., нриман- 
щица. 

Іёпё, айѵ. тихо, нѣжно, зопаге. 
Іёпішёп, тіпіз, п. облегчительное 

средство, облегченіе, успокоеніе. 
Іёпіо, іті и 1і, Ниш, Іге, облегчать, 

успокоивать, отс. тк. смягчать. 
Іёпіз, е, мягкій, нѣжный, тихій, ѵеп- 

Іиз: ѵепепит, медленно дѣйствующій: 
Газіідіит, холмъ съ отлогимъ скатомъ, 
легкое возвышеніе; пер., тихій, кроткій, 

нестрогій, іп^епіит, ѵегЬа: Іепіз іп аідт 
(прот. азрег, ѵеЬетепз, іогііз). 

Іёпііаз, аііз, і. мягкость, тихость, 
умѣренность, отс. тихое теченіе рѣки, 
іпсгейіЬіІі Іепііаіе, невѣроятно тихо;пер., 
мягкость, нестрогость, Іе^шп. 

Іёпііёг, айѵ. мягко, тихо, отс. тк. = 
медленно, мало-по-малу, слегка; пер., 
кротко, спокойно. 

Іёпііййо, Діпіз, і. мягкость, кротость, 
тк. пітіа іп аідт. 

Іёпо, бпіз, т. сводникъ, посредникъ. 
Іёпбсіпіит, 1і, п. I) сводническій про¬ 

мыселъ, сводничество, теіоп., награда 
за сводничество. — II) пер.: а) при¬ 
манка. — Ь) прикраса, украшеніе. 

Іёпбсіпог, аіиз зит, агі, соб. сводни¬ 
чать; отс. пер.: а) льстить, угодничать, 
аісі. — Ъ) содѣйствовать чему, аісі геі. 

Іепз, Іепііз, 1“. чечевица. 
Іспіё, айѵ. I) медленно (прот. сііо), 

ргосейеге: Іепііиз зре, медленнѣе, чѣмъ 
можно было ожидать. — И) пер.: спо¬ 
койно, хладнокровно, іегге, йісеге. 

Іепіезсо, ёге, дѣлаться мягкимъ, гиб¬ 
кимъ, липкимъ, клейкимъ; пер., смяг¬ 
чаться, уменьшаться (*)*). 

* ІепіізсІГёг, іёга, Хёгшп, производя¬ 
щій мастичныя деревья (*)*). 

Іепіізсиз, і. Г. мастичное дерево. 
ІепШййо, йіпіз, Г. медленность, мѣш¬ 

котность, аіф. 
* Іепіо, аѵі, аіит, аге, гнуть, изги¬ 

бать, апіе Тгіпасгіа Іепіапйиз гетиз іп 
ипйа, прежде надо поработать весломъ 
въ Т. в. (■(*). 

Іепіиз, а, ит, 1) тягучій, вязкій, отс. 
гибкій; отс. поэт, длинный и тонкій 
Каіз; тк. = липкій, клейкій, §1и1еп ріее 
Іепііиз.— П) пер.: 1) вооб., медленный, 
вялый, і^піз (*)*): ридпа: тагтог, не¬ 
подвижная поверхность моря: сагЪопез, 
медленно горящіе (і*): Іепііогет ^асеге 
зрет, замедлять исполненіе надежды.— 
2) въ част. * а) о стилѣ и рѣчи, растя¬ 
нутый, монотонный, іп <іісеп(іо.—Ь) ту¬ 
гой на расплату, сдѣлку. — с) спокой¬ 
ный, терпѣливый, въ дурномъ смыслѣ = 
вялый, апатичный, равнодушный, флег¬ 
матичный. — (1) своенравный, упрямый, 
Газіиз (і*): Каіз (+). — ѳ) продолжитель¬ 
ный, долгій, Іепіиз аЪезІо (*)*)• 

Іёпипсйіиз, і, ш. небольшая Фелюга, 
яхта, челнъ, яликъ. 

Іёо, бпіз, т. левъ (тк. созвѣздіе льва). 
ІёрХйиз, а, ит, I) милый, безподоб¬ 

ный. —11) остроумный, забавный. 
Іёрёг и Іёрбз, бгіз, т. пріятность, 

привлекательность, прелесть, въ обра- 
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щеніи, изложеніи; въ част., веселость, 
веселая острота, тонкій юморъ. 

Ібрйз, бгів, ш. заяцъ (тк. какъ со¬ 
звѣздіе). 

Ібризсйіиз, і, ш. зайчикъ. 
Іёіаіів, е, смертельный, смертоносный; 

ріиг. зиЪзі., іеіаііа, ішп, п. убійствен¬ 
ныя средства (снадобья). 

ІёіЬаг&Ісиз, і, ш одержимый сонною 
болѣзнью. 

ІёіЬаг&из, і, ш. летаргія, сонная не¬ 
мочь. 

ІёіШг, іёга, Гёгиш, смертоносный, 
•смертельный. 

Іёіо, аѵі, аіит, аге, умерщвлять (*(•). 
Іёіига, і, п. I) смерть, Іеіит зіЬі ра- 

гёге тапи, собственноручно лишить себя 
жизни: аЦт Іеіо сіаге, умертвить кого 
(-(-).—II) погибель, Теисгйш гез егіре Іеіо. 

* Іеисазріз, рШз, Г. вооруженный 
бѣлымъ щитомъ. 

Іёѵашёп, тіпіз, в. облегчительное 
средство, облегченіе. 

Ібѵатепіит, і,' п. облегчительное 
средство, облегченіе. 

Іёѵаііо, опіз, і*. 1) облегченіе. — 
II) уменьшеніе. 

Іёѵірёв, рёйіз, легконогій. 
Іёѵів (Іаеѵіз), е, гладкій (прот. азрег), 

I) соб.: а) согризсиіа. — въ част поэт., 
шлифованный, росиіа.—Ь) — безволосый, 
безбородый, зепех, плѣшивый, .іиѵепіаз; 
отс. = молодой, нѣжный, красивый, 
ресіиз, Ьитегі; = щегольски одѣтый, 
нарядный, ^ишп зіі ѵіг Іеѵіог ірзй.— 
с) скользкій, зап^иіз. — II) пер., гладкій, 
плавный, сопсигзиз ѵегЪогит, огаііо. 

2. Іёѵіз, е, легкій (прот. ^гаѵіз), I) соб.: 
a) легкій по вѣсу, нетяжелый, ропсіиз: 
агтаіига, легкое вооруженіе и (сопсг.) = 
легковооруженные солдаты. — поэт, съ 
іп!.. въ карт., Рег^ата іеззіз Огаесіз 
Іеѵіога іоііі, который слишкомъ легко 
было разрушить уставшимъ грекамъ. — 
b) (поэт.) легкій для движенія = провор¬ 
ный, скорый, ловкій? сегѵиз, РагіЬі: 
ѵепіиз, Ьога. — с) легкій по физич. со¬ 
ставу, зііриіае.— поэт., рориіі, безплот¬ 
ные н — тѣни (умершихъ), — б) легкій 
по физич. воздѣйствію = тихій, спокой¬ 
ный, нѣжный, зотпиз (і*): таіѵаѳ (*)*).— 
II) пер.: а) легкій по достоинству, зна¬ 
ченію = маловажный, незначительный, 
ничтожный, пустой, а) вооб.: сіоіог, 
ргоеіішп: ашііііо, пустой слухъ: регіеи- 
Ішп. — /5) (поэт.) о легкихъ поэт, про¬ 
изведеніяхъ (эротическихъ, шутливыхъ, 
басняхъ ит. п.), Миза.—у)=не имѣющій 
никакого значенія,малозначительный,не¬ 

значительный, аисіог, ресипіа. — Ь) лег¬ 
кій по нравств. воздѣйствію = легкій, 
сносный, гергеЬепзіо. — с) легкомыслен¬ 
ный, безхарактерный, непостоянный, 
ненадежный (прот. §гаѵіз, солидный, се- 
ріозный, постоянный), з’шіісез: атісШа. 

Іёѵііаз, аііз, Г. легкость, I) соб.: 
легкость по вѣсу (прот. ^гаѵііав), агто- 
гит. — Ь) легкость движенія = провор¬ 
ность, скорость. — II) пер.: а) вѣтрен- 
ность, вертопрашество, ашаіогіае Іеѵі- 
іаіез, любовныя интрижки. — Ь) легко¬ 
мысліе, непостоянство, безхарактерность 
(прот. ^гаѵііаз, солидная серіозность), 
апіті, ^исіісіогшп (=]исіісшп). 

Іёѵііёг, асіѵ. съ сотр. и зир. (Іёѵіз), 
легко, I) соб.: а) по вѣсу, Ь агтаіиз.— 
Ь) по физич воздѣйствію, Іеѵіиз сасіегѳ, 
съ меньшей силой падать. — II) пер.: 
а) легко по значенію = незначительно, 
слегка, немного, заисіиз* аЦсі (Іісеге, 
поверхностно; Іеѵіиз тізег, менѣе н.: 
иі Іеѵіззіте йісат, чтобы помягче вы¬ 
разиться.— Ъ) легко, сносно по нравств. 
воздѣйствію, по слѣдствію, отпіа Іеѵіиз 
сазига 

1. Іёѵо (Іаеѵо) аѵі, аіит, аге, дѣ¬ 
лать гладкимъ (соб. и пер.). 

2. Іёѵо, аѵі, аіит, аге, поднимать, 
выпрямлять, 1) соб.: тетЬга сиЪііо, 
облокотиться (*(•): зѳ Ъасиіо, опереться 
на посохъ (•)■): зе сіе сезрііе, встать (*}•): 
раиіипцие Іеѵаіиз, приподнявшійся не¬ 
много: зѳ (аііз) взлетѣть (•)*). —отс. 
какъ-бы поднимая удалять = снимать, 
зирегрозііит сарііі йесиз: ісіит сіехіга, 
отражать ударъ (•)•). — II) пер., а) об¬ 
легчать, уменьшать (прот. аи^еге), а) 
вооб : іпоріаш, аіеі теіит: отеп, сдѣ¬ 
лать сноснѣе (менѣе страшнымъ *(*). — 
/$) прѳгн , избавлять, освобождать отъ 
чего, аЦт теіи: зѳ аеге аііепо, раздѣ¬ 
латься съ долгами. — Ъ) подкрѣплять, 
заіиіагі агіе бзззоз согрогіз агіиз (•)•); 
утѣшать, радовать, те Іеѵагаі іииз асі- 
ѵепіиз: Іѳѵагі аіф Іи сіи, радоваться 
чьему горю (*[*); отс. поддерживать, ѵігоз 
аихіііо, помочь л. (•)*). — с) ослаблять, 
уменьшать, йсіет (*[*): аисіогііаіет. 

Іех, Іё^із, Г. I) законъ, А) соб., законо¬ 
проектъ, Іе&ет іегге или го&аге (предла¬ 
гать з.), регіегге (провести), зсізсеге или 
^иЬеге (принять, утвердить з.), апіщиагѳ 
(отвергнуть). — В) пер.: 1) принятое по¬ 
становленіе = законъ, законное поста¬ 
новленіе, тк. рѣшеніе, а) соб.: Іе^ез ге- 
@іае (изъ царскаго періода): 1е$ез ІіЬег- 
іаздие, право жить по своимъ законамъ: 
1е§ет сіаге, 1е§ет іасеге или сопзіііиеге 
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аісі: ІедіЬиз зиіз иіі, пользоваться са¬ 
моуправленіемъ: Іеде (или' Іе^іЬиз), по 
закону (-амъ), согласно съ закономъ 
(ами): Іеде адеге, Іе^іЬиз ехрегігі, см. 
адо и ехрегіог: рег Іедез іге, поступать 
по законамъ, подчиняться з. (*[•): Іеде 
иіі, поступать по закону: Іех езі, иѣ 
еіс.—Ъ) теіоп.: а) писанное право (прот. 
тогез, сопзиеіийо).—/9) законъ, узако¬ 
неніе, норма правовая (изъ положитель¬ 
наго или натуральнаго права). — 2) за¬ 
конъ, который предписываетъ себѣ кто- 
н., 1е§ет зіЬі зіаіиеге. — 3) законъ (за¬ 
коны), а) = правило, предписаніе, Іех 
ѵегі: ргіта езі Ьізіогіае Іех съ пе с. 
сощ. — Ь) (поэт.) образъ, способъ, Іех 
роепае, видъ наказанія. — с) порядокъ, 
зіпе Іеде, безъ соблюденія правилъ, безъ 
всякаго порядка. — П) Формула, А) соб.: 
Мапіііапае ѵепаііит ѵепйепйогит 1е- 
^ез. —В) пер., условіе, договоръ, кон¬ 
трактъ, статья условія, тапсіріі, купчая: 
Іех сепзогіа и одно Іех, договоръ (на 
аренду, поставку, постройку), который 
заключали цензоры (и другіе) съ подряд¬ 
чиками арендаторами, Іедез іоейегіз, до¬ 
говорныя статьи: рах йаіа іп Ьаз Іе^ез, 
на слѣдующихъ условіяхъ: тк. Ьіз Іеді- 
Ъиз: Іедеш аісі зсгіЬеге (предписывать): 
іе&ез расіз (Іісеге аісі (продиктовать, 
аредписать): отс. вооб., условіе, ѵііае: 
Ьошіпез еа 1е§е паіоз. 
НЪатёп, шіпіз, п. возліяніе, жертва, 
ПЪашепІиш, і, п. возліяніе, жертва. 
* НЪайо, бпіз, Г. возліяніе въ жертву. 
НЪеІІа, ас, Г. = аз, ассъ, а) мелкая 

серебряная монета, отс. въ погов. = по¬ 
лушка, бездѣлица, есдиіз еі ипаш ІіЬеІ- 
іат йейіззеі? ай ІіЬеІІаш, копейка въ 
копейку, ровно.—Ъ) (какъ аз) двѣнадпати- 
раздѣльное цѣлое, ііесіі іе (Ьегейет) ех 
ІіЬеНа, всего имущества. 
ЫЪеІІиз, і, т. небольшое сочиненіе, 

теі ІіЪеІІі, мои стихотворенія (*[•); въ 
част., а) памятная книжка, тетрадка, 
дневникъ, тапйаіогит. — Ъ) пригласи¬ 
тельное письмо, приглашеніе, анонсъ, 
^Іайіаіогит ІіЪеПі, публикація. — с) объ¬ 
явленіе, (іе^ісеге ИЪеІІоз, сорвать объ¬ 
явленіе о публичномъ торгѣ. — б) письмо, 
записка, ІіЬеІІшп ірзіиз ЬаЪео, іп ди о 
езі еіс. 
ЫЪепз и ІйЪепз, епііз^ а) охотно, съ 

удовольствіемъ дѣлающій, апіто ІіЬеп- 
ііззіто, весьма охотно. — Ь) веселый. 
ИЪепіёг и ІйЪепіёг, айѵ. охотно, съ 

удовольствіемъ. 
1. НЪёг, Ъёга, Ъёгит, I) свободный 

касательно гражданскихъ правъ; зиЬзІ. 

свободный гражданинъ (прот. зегѵиз); 
о государствѣ :с, независимый, ОаШа, 
рориіиз; отс. пер., свободный а) отъ 
налоговъ, службы, податей, ІіЬегі аЬ отпі 
зитріи: сіѵііаз, адгі. — Ь) отъ жиль¬ 
цовъ, посѣтителей = незанятый, аейез, 
ІесМиз, кровать холостяка. — с) отъ 
долговъ=яе обремененный долгами, иі геі 
Гатіііагіз ІіЬегит диійдиат зіі. — И) отъ 
оковъ = несвязанный (прот. ѵіпсіиз); 
пер., а) вооб. свободный отъ чего, безъ 
чего, съ аЪ с. аЫ., съ аЫ., (поэт.) съ 
деп. — Ъ) отъ принужденія свободный, 
вольный, независимый, ничѣмъ не свя¬ 
занный, неограниченный, самостоятель¬ 
ный, а) вооб.: айоіезсепііа: (поэт.) іо^а, 
ѵезііз, мужчины: ИЬега сизіойіа, подъ 
надзоромъ (арестомъ): Гепиз, не огра¬ 
ниченный закономъ процентъ: оііа, пол¬ 
ный досугъ: Іетриз, свободное отъ за¬ 
ботъ: диаезііо, общій: ІіЬега ййе, пе 
связавши себя словомъ: ІіЬего тепйасіо 
иіі, живо лгать: тапйаіа == полномочіе: 
ІіЬегит ІіаЪеге аідй, имѣть что въ своей 
власти: ІіЬегит езѣ тіЬі, въ моей вла¬ 
сти, отъ меня зависитъ, съ іпГ. или съ 
вопрос, предл.—/9) свободпый въ отноше¬ 
ніи рѣшенія, воли, з’ийісіит зепаіиз. — 
у) свободный въ мысляхъ, рѣчи = пря¬ 
модушный, откровенный, благородный, 
о лицахъ и образѣ мыслей. — с) нравств. 
свободный, несвязанный, въ дурномъ 
смыслѣ, необуздаппый, распутный, айо- 
іезсепз, сопѵіѵіит. 

2. ПЪёг., Ъгі, т. лыко; отс. (т. к. древ¬ 
ніе писали на лыкѣ) теіоп., а) кпига, 
сочиненіе; въ част., рѣчь, стихотворе¬ 
ніе, комедія; ріиг. спвиллины книги 
(ІіЬгоз айіге, ай ПЬгоз іге); религіозныя 
книги (Еіхизсогцт); юридическіе сбор¬ 
ники: книги гікгуровъ.—Ь) книга, какъ 
часть сочиненія.—с) списокъ, каталогъ, 
реестръ. — й) письмо. 
НЬёгаІіз, с, I) касающійся свободы 

(== свободнаго состоянія), саиза, тяжба 
о свободѣ. — II) приличный свободному 
человѣку = благородный, благопристой¬ 
ный, тепз, ІіЬегаІіог Іогіипа, болѣе при¬ 
личное положеніе: агіез, или йосігіпаѳ 
(науки), или зіийіа (поэзія, краснорѣчіе, 
исторія, языковѣдѣніе, философія). — 
въ част., а) милостивый, вѣжливый, ге- 
зропзшп, ѵоіипіаз. — Ь) щедрый (прот. 
аѵійиз, алчный), паіига айтойшп ІіЬе- 
гаііз йііі: ІіЬег іп аЦт. — съ §еп., Іаи- 
йіз аѵійі, ресипіае ІіЬегаІез егапі, но но 
жалѣли денегъ. — с) обильный, богатый, 
достаточный, ѵісідіз. 
ИЬёгаШаз, аііз, і. благородство, бла- 
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городиый образъ мыслей или дѣйствій, 
добродушіе, милость.—въ част., раду¬ 
шіе, щедрость (прот. аѵагііла); те!оп.= 
(щедрый) подарокъ. 
НЪёгаШёг, абѵ. какъ прилично сво¬ 

бодному, благородному человѣку — бла¬ 
городно, благопристойно, прилично; въ 
част., а) милэстиво, ласково. — Ь) ра¬ 
душно, щедро.— с) обильно, достаточно; 
отс. ІіѣегаІіиз зіѣі іпбиідеге, позволять 
себѣ излишнюю роскошь. 
НЬёгіШо, бпіз, Г. освобожденіе отъ 

чего-н., сиірае. — въ част., освобожденіе 
отъ суда = оправданіе. 
НЪёгаійг, бгіз, ш. освободитель. 
ИЪёгё, абѵ. I) какъ прилично свобод¬ 

ному человѣку, не по-рабски, ебисаге, 
дать приличное воспитаніе. — П) пер., 
свободпо, безпрепятственно, ѵіѵеге, ге- 
зрігаге. — въ част, а) добровольно, по 
доброй волѣ, самъ, іеііиз ошпіа ІіЬегіиз 
ІегеЬаі (•)*).— Ъ) свободно=прямодушно, 
откровенно, (іісеге. 
НЬёгі, бгиш и йт, ш. дѣти (иногда 

тк. и объ одномъ ребенкѣ). 
Нѣёго, аѵі, аішп, аге, освобождать; 

отс. I) отъ рабства, плѣна освобождать, 
айрп: риііоз саѵеа.— И) отъ чего-н., 
что насъ какъ-бы связываетъ, освобо¬ 
ждать, избавлять, а) вооб., аЦт или 
аідеі съ аЬ, ех с. аЫ.,съаЫ.—съ асе., 
Вухапііоз, освободить отъ податей в.: 
оѣзібіопеш пгЬіз, снять: ѵссй^аііа, уни¬ 
чтожить налоги: йбет зиат, исполнить 
обѣщаніе: рготізза, объявить недѣйстви¬ 
тельными (необязательными): пошіпа, 
уплатить долги: Іетріа ІіЬегаіа, мѣста 
съ открытымъ видомъ. — Ь) въ част., 
отъ вины, обязанности или наказанія 
освобождать, оправдывать (прот. баш- 
паге, сопбетпаге), аЦт: зибіеіо Ііѣегагі 
(прот. іпбіеіа саиза батпагі). — съ обо¬ 
значеніемъ вины въ аЫ., Ііѣегагі поха, 
сиірй; съ обозначеніемъ вины или обя¬ 
зательства съ §еп., а^ш сиірае: а^ш 
ѵоіі, отъ обязанности исполнить обѣтъ.— 
въ разз. съ пот. с. іпГ., Мііо Ііѣегаіиг 
поп ео сопзіііо рго&сіиз еззе, иі еіс., 
освобождается отъ обвиненія въ томъ, 
будто онъ отправился съ тѣмъ намѣре¬ 
ніемъ, чтобы 2с. 
Пѣегіа, см. Ііѣегіиз. 
ІіЪсгіая, аііз, Г. гражданская свобода 

(прот. рабское состояніе), А) соб.: зег- 
ѵоз аб Нѣегіаіет ѵосаге, обѣщать ра¬ 
бамъ свободу. — въ част., а) граждан¬ 
ская свобода, какъ совокупность правъ 
и преимуществъ (особ, права голоса въ 
комипіяхъ 2с) римскаго гражданина, іг.ц- 

Ііегіз: асі изиграпбат Ііѣегіаіеш ѵосаге, 
пригласить къ подачѣ голосовъ: Ііѣегіа- 
іет іттіпиеге. — Ь) свобода, независи¬ 
мость государства, зегѵіепііѣиз Ііѣегіа- 
іет айегге. — прегн., чувство свободы, 
либеральность, іппаіа, іітеГасіа. — В) 
пер.: а) свобода, какъ право дѣйство¬ 
вать п говорить по своему усмотрѣнію, 
a) вооб., позволеніе, съ §еп. (отпіиш 
гсгит); особ, съ §еп. §ег. (Іодиепбі): 
<Ырориіо Ііѣегіаіет, иі еіс. — /$) прегн., 
пеобуздапность, распутство, пішіа. — 
b) прямодушіе, неустрашимость, смѣ¬ 
лость, ІіЬегіаіет гедшгеге. 
Нѣегіншз, съ и безъ іюто, т. вольно- 

отпущенпикъ (въ смыслѣ его граждан¬ 
скаго состоянія); тк. ІіЬегІіпа, ае, Г., 
вольиоотпущеипица. 
Пѣегіиз, і, т. отпущенный на волю, 

вольноотпущенникъ (въ отношеніи его 
освобожденія и бывшаго его владѣльца; 
ср. ІіЬегііпиз); тк. Ііѣегіа, ае, Г. отпу- 
щеппая на волю, вольиоотпущепппца* 
ИЪеіі и ІГіЪеІ, Ъйіі и ЪМши ез(, ёге, 

угодно: поп Ііѣеі тіЬі беріогаге ѵііат. 
ИЫбІпбзё, абѵ. подчиняясь прихоти, 

по своему произволу. 
Ііѣібіпозиз, а, шп, а) ищущій или 

жадный до наслажденій, похотливый, 
сластолюбивый, распутный. — Ь) при¬ 
хотливый, причудливый, своенравный, 
необузданный. 

ІШбо (ШЫбо), біпіз, Г, I) влечепіе. 
не умѣряемое разумомъ/охота, желапіе, 
асі Ііѣібіпет или ех Ііѣібіпе или Ііѣібіпе, 
по желанію, іп агтіз Ііѣісііпет ѣаѣеѣапі;, 
находили удовольствіе въ гс. таііо, диае 
іп Ііѣібіпет ѵепіі, произвольное предпо¬ 
ложеніе.— И) въ дурномъ смыслѣ: а) 
слѣпое влечепіе, произволъ, прихоть 
(ріиг. произвольные поступки), необуз¬ 
данность, тиІісЬгіз: аіф Ііѣібіпі абѵег- 
загі.— съ ^еп. зиѣ^. и деп. оѣ^.— Ь) плот¬ 
ское вожделѣніе, похотливость, сладо¬ 
страстіе, распутство (прот. сопііпепііа), 
Ііѣібіпе ассепсіі. 
НѢИа, бгиш, п. желанія. 
ПЪо, аѵі, аішп, аге, I) брать немпого 

отъ чего-н., А) вооб., брать, заимство¬ 
вать, ПЬаз ех отпіѣиз. — В) въ част.: 
1) отвѣдывать, вкушать, ѣсть, пить по¬ 
немногу, сіѣоз (І): зесиг, терзать поне¬ 
многу; отс. а) дотрогиваться, прика¬ 
саться, сіѣоз бідіііз (•)*): озсиіа паіае, 
цѣловать (|). — ѣ) окроплять, аііагіа ра- 
Іегіз (|). — 2) возливать = дѣлать изъ 
чего-н. возлгяпіе въ честь бога, Ьопогега 
Іаіісшп (т.-с. вино) іп шепзаш: раіегаз 
Іоѵі (I). — 3) вооб. жертвовать, посші- 
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щаіь богу что-н. лучшее въ своемъ родѣ, 
іига (іііз (*(*).— пер., Сеізо Іасгітаз (•(•).— 
II) прегн., уменьшать, уігез: ѵіг^іпііа- 
іеш, оскорблять. 
Пѣга, ае, Г. I) вѣсы для взвѣшиванія, 

a) соб. (тк. созвѣздіе); КЬга еі аеге и 
аеге еі ІіЪга, формальною куплею, тк.= 
съ соблюденіемъ всѣхъ формальностей.— 
b) теіоп., римскій Фунтъ, сполна ІіЪга 
роп(іо (= 12 ипсіае). — II) вѣсы для 
провѣшиванія ватерпасомъ, ватерпасъ,* 
отс. асі ИЬгат, ровно, на одинаковой 
высотѣ. 

ііЪгатепішп, і, п. I) соб.: вѣсъ, тя¬ 
жесть (сообщающая предмету стреми¬ 
тельную силу), рІитЬі, свинцовая гиря.— 
II) пер., горизонтальная плоскость илп 
линія. 
НЪгагШиз, і, т. переписчикъ кпигъ 

и во об. переписчикъ, писецъ. 
НЬгагІит, іі, п. см. ІіЪгагіиз Ъ. 
ІіЪгагіиз, а, ит, книжный, іаЪегпа 

(лавка), зсгіріог, переписчикъ книгъ, тк. 
вооб. писецъ (*(*); зиЪзі., а) ІіЪгагіиз, іі, 
т. а) переписчикъ книгъ и вооб. пи¬ 
сецъ. — р) книготорговецъ. — Ъ) ИЪга- 
гіиш, Іі, п. книжный шкаФЪ или ящикъ. 

ІіЪгаібг (ИЪгІІбг), бгіз, т. метатель 
камней (солдатъ), стрѣлокъ. 

ІіЬгаіиз, а, иш, съ размаху бросае¬ 
мый, съ размаху летящій. 
ПЪгШз, е, Фунтовой. 
НЪгІібг, см. ІіЬгаіог. 
НЪго, аѵі, аіит, аге, а) удерживать 

•въ равновѣсіи, іегга ІіЪгаіа ропсіегі- 
Ъиз. — Ъ) сохраняя равновѣсіе, разметь- 
ватъ, раскачивать; отс. съ размаху 
метать, бросать, іеіит (*(*): зе, летать, 
о пчелахъ (*(*): сигзит іп аёге, о пти¬ 
цахъ (|). — поэт., согриз іп ЪегЪа, опу¬ 
ститься на траву: согриз іп аіаз, удер¬ 
живая равновѣсіе, подняться на крылья.— 
c) держать въ висячемъ положеніи, ѵеіа 
ІіЬгапіиг аЪ аига (*(*). 
НЬиш, і, п. пирогъ, блинъ, особ, какъ 

жертва богамъ въ день рожденія. 
Нсепз, епііз, вольный, ничѣмъ не свя¬ 

занный. 
Исепібг, асіѵ. вольно, ничѣмъ не стѣ¬ 

сняясь, въ дурномъ смыслѣ, произвольно, 
необузданно, дерзко. 
Цсепііа, ае, Г. вольность, свобода 

дѣлать что угодно, отс. полномочіе, 
ге^пі, верховная власть: риегіз поп 
отпет ІисІепсИ Іісепііат (Іатиз: Исепііа 
езі, дозволено (1*). — въ част., а) воль¬ 
ность, произволъ, роёіагит: зсгіЬеп(іі; 

-отс. тк. неограниченная власть надъ 
цѣмъ-н., репез ипит песіз сіѵіз еі ѵііаѳ 

Іісепііа.— Ъ) своеволіе, необузданпость, 
дерзость, А1ехап(ігіпа: ѵегЬогит (дерзкій 
языкъ): ѵосіз еі Ііп^иас, дерзкій тонъ 
и языкъ. 
Нсёо, сйі, сііпт, ёге, продаваться, 

быть предлагаему на продажу, быть 
оцѣниваему, стоить, съ ^еп. ргеі. 
Нсёог, сііиз зиш, ёгі, торговаться (о 

покупателѣ), предлагать цѣну, (Іі^ііо 
(подымая палецъ): сопіга 1., наддавать, 
перебивать; съ асе. = давать, предлагать 
деньги за что, Ьогіоз. 
Нсеі, сйіі и сііиш езі, ёге, у. іпіг. 

и ітрегз. I) позволено, можно, съ и безъ 
(іаі. регз., а) съ іпГ., Іісеі го^аге? — 
съ асе. с. іпі., поз ігиі Іісегеі: сіѵі Но- 
тапо Іісиіі еззе Оасіііапит: аппиз, дио 
рег Іедез еі сопзиіет йегі Іісегеі. — съ 
<Іаі. ргае<І.,ТЬеті5Іос1і Іісиіі еззе оііозо.— 
Р) съ пеиіг. а<Ц. или ргопот. въ ка¬ 
чествѣ подлежащ., сиі іапіит <Іе іе Іі¬ 
сиіі? (*)*).— у) съ сопр, зіийіит (Іеропаі 
ІісеЬіі. — (I) ітрегз., риоа<1 Исііит езі 
оііозо: рег те Іісеі, по мнѣ можно, по 
мнѣ пусть такъ, пожалуй, согласенъ.— 
II) пер., хотя бы, хотя, пусть, съ сопр 
(у поэтовъ и безъ глагола), отпіа Іісеі 
сопсиггапі. 
Нсііаііо, бпіз, і\ предложеніе цѣпы 

на аукціонѣ и т. п., набавленіе цѣны. 
* ІІсІіаібг, бгіз, т. предлагающій цѣ¬ 

пу, объявитель цѣны на аукціонѣ. 
Исііиз, а, иш, позволенный, дозволен¬ 

ный (прот. іПісііиз). 
Іісіит, Іі, п. ткацкая нитка (концы 

старой основы, къ которымъ привязывали 
повыя нитки), іеіае Іісіа аббеге, начать 
новую ткань (*(*); поэт., нитка вооб. 

Іісібг, бгіз, т. ликторъ, въ ріиг. Ііс- 
іогез, ликторы (служители высшихъ долж¬ 
ностныхъ лицъ, предъ которыми они въ 
пути носили Іазсез, очищали дорогу, на¬ 
блюдали за тѣмъ, чтобы имъ было ока¬ 
зываемо должное уваженіе и приводили 
въ исполненіе ихъ распоряженія). 
Иёп, ёпіз, т. селезенка. 
Н&атёп, тіпіз, п. завязка, пере¬ 

вязь. 
ІІ^атепіот, і, п. завязка, перевязь. 
* Іі&пагіиз, Іі, т. торгующій лѣсомъ, 

дровами, лѣсоторговецъ, дровяникъ, іп- 
іег И^пагіоз, на Лѣсной улицѣ. 

* Іі&паііо, бпіз, і*. рубка лѣса, добы¬ 
ваніе дровъ. 

Іі&паібг, бгіз, т. занимающійся руб¬ 
кою лѣса, добывающій дрова. 

Іі^пёбіиз, а, пт, изящно изъ дерева 
сдѣланный, ІусЬписЬиз, деревянный. 

Іі^гёиз, а, иш, деревянный. 
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Іі^пог, аіиз вит, агі, рубить лѣсъ, 
добывать дрова. 
Н^пит, і, п. I) срубленное дерево, 

бревно, а) вооб., въ ріиг. Іірта, особ, 
дрова.—потов., Іі^па іегге іп зііѵат, 
носить воду въ море (і*). — Ъ) древпо 
копья (прот. іеггиш), стрѣлы (прот. зрі- 
сиіит). — II) теіоп., поэт. = дерево. 

1. ІІ^о, аѵі, аіит, аге, I) вязать, 
связывать, привязывать, а^б или аЦт.— 
поэт., тиіит, запрягать: різсез іп §1а- 
сіе Іідаіі, замерзшія. — II) прегн , пере¬ 
вязывать, обвязывать, а^б, аЦб а^Я 
ге.— Ь) пер., соединять, совокуплять, 
біззосіаіа Іосіз сопсогбі расе (*(*). 

2. Н^о, бпіз, ш. кирка, мотыка. 
1%иггІо (Н^йгіо), іѵі и іі, ііит, іге, 

I) іпіг. облизываться, быть лакомымъ.— 
II) іг. лизать, облизывать, .щз (ф): Гигіа, 
украдкой лакомиться (*[*). —пер., сильно 
желать, Іисга. 
П^изігпга, і, п. бирючина (растеніе). 
ІШпш, Іі, п. лилія; теіоп., лиліевид¬ 

ный окопъ, состоявшій изъ нѣсколькихъ 
рядовъ воронкообразпыхъ ямъ, которыя 
съ торчавшими (на четыре дюйма) въ нихъ 
кольями представляли видъ чашечекъ 
лиліи. 
Нт а, ас, Г. пила; пер., тщательная 

отдѣлка. 
іішаіиз, а, шп, отдѣланный, тщатель¬ 

ный, изящный. 
Іітішз, і, т кайма, бордюръ, об¬ 

шивка. 
Птёп, тіпіз, п. порогъ; шеіоп., а) 

жилище, домъ.—Ъ) входъ, рогіиз (въ 
пристань покоя *(*).— с) выходъ, а) о 
загородкѣ въ ристалищѣ (*(*). — /9) гра¬ 
ница, Ариііае (*(*). 
Нтёз, піИіз, т. I) поперечная дорога, 

теіоп., а) рубежъ, граница; карт., черта 
разграниченія, разница, Ьгеѵі Іішііе 
(•(•). — Ъ) пограничный валъ, траверсъ, 
Іішііеш зсіпбегс. — II) пер., проселоч¬ 
ная дорога, тропинка, вооб. дорога; 
отс. зоіііиз Іішез Йишіпіз, русло (*(*); 
карт., еипбет Іітііет адеге,итти тѣмъ же 
путемъ, употреблять тѣ же средства (•)•). 

Пгао, аѵі, аіит, агс, I) пилить, драть 
напилкомъ, карт., а) полировать, отдѣ¬ 
лывать, совершенствовать; ср. Іішаіиз.— 
Ь) тщательно изслѣдовать, ѵегііаіеш. — 
II) опиливать; карт. = отнимать, умень¬ 
шать, соттоба а1с}з осиіо оЫщио (*)*). 

ІІШ08П8, а, пт, і инистый, илистый. 
1. Нтиз, а, пт, косой. 
2. Нтиз, і, т. типа, илъ. — отс. грязь, 

нечистота. 
* 3. 1ішп8, і, ш. (Н50, аге) наискось 

пурпуромъ украшенный передникъ закла- 
теля жертвы (•(*). 

ІІпёа (Ппіа), ае, і*. нитка, бичевка, 
спурокъ, особ, отвѣсъ, асі Ііпеат или 
гѳсііз Ііпеіз, по прямой линіи, по отвѣсу, 
перпендикулярно; пер., черта, особ, а) 
пограничная черта у загородки и у обе¬ 
лиска въ ристалищѣ, граница, карт., 
тогз иіііша Ііпеа гегит езі. — Ь) глу¬ 
бокій зарубокъ, углубленіе въ рядахъ 
сидѣній въ театрѣ, посредствомъ кото¬ 
раго отдѣлялись сидѣнія одно отъ другого. 
Нпёатепіит, і, п. линія, черта, про¬ 

веденная перомъ, мѣломъ к; пер., въ 
ріиг., очертанія, а} очертанія, контуры 
рисунка, статуи; отс. очерки (не вполнѣ 
отдѣланное сочиненіе). — Ь) очертанія 
тѣла, особ, лица, наружный видъ; прегн. = 
черты лица. 

Ііпёиз, а, шп, льняной=полотняйый, 
холстяной. 

1іп<піа, ае, Г. I) языкъ, Ііп^иат аЪ 
іггізи ехзегеге — теіоп., а) языкъ = 
рѣчь, слова, ІіЬегіаз Ііпдиаѳ — эмфа- 
тич =злой языкъ, Аеіоіогит Ііп^иаз 
геіипбеге, зажать э. ротъ.--Ь) языкъ, 
Сггаеса: иі^ие (латинскій и греческій); 
отс. діалектъ., нарѣчье. — с) даръ слова, 
краснорѣчіе, въ дурномъ смыслѣ, болт¬ 
ливость (*(*); или •= хвастливость (*[*).— 
(1) языкъ = звукъ, пѣніе, Ііп^иае ѵоіис- 
гит (*}*).— II) пер., коса, мысъ. 

* Ип^йіа, ае, I. (бет. отъ Ііщріа), 
коса, мысъ. 
Ппіа, ае, Г. см Ііпеа. 
ПпІ&ёг, &ёга, &ёгит, носящій льня¬ 

ную одежду (*(*). 
Ппо, Пѵі и Іеѵі, Шит, ёге, мазать, 

I) памазывать на что, тебісатепіа рег 
согрога (•(•) - - II) (большею частью у 
поэт.) намазывать, обмазывать, 1) вооб.: 
аЦб аЦа ге: ѵіпит, засмолить. — 2) 
въ част.: а) покрывать. — Ъ) написанное 
па вощоной доскѣ широкимъ концомъ 
грифеля вымарывать, затирать (■{*). — 
с) марать, чернить, а) соб., ога Іиіо 
Ш- — Р) пер., Гасіа сагтіпе (*[*). 

Ііпцио, Пциі, (Іісіиш), ёге, I) оста¬ 
влять, а) соб., зосіоз ідпоіае іеггае, 
оставить въ неизвѣстной землѣ (*(*). —Ъ) 
пер., «) оставить что = бросить, отка¬ 
заться отъ чего, І^иатиз Ьаес: зеѵега 
(1*). — Р) съ двумя асе. = оставить что 
въ извѣстномъ состояніи, піі іпіепіаіит 
(|). — II) прегн., покидая оставлять, 
игЬет; особ, о потерявшемъ память: 
І^иі, обезпамятѣть; объ умирающемъ, 
биісез апітаз, разставаться съ сладкою 
жизнью. 
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Ііпіёаіиз, а, иш, Одѣтый въ полотня¬ 
ную одежду. 
Ипіёг (Іипіёг), ігіз, Г. а) лодка, чел¬ 

нокъ^ отс. паѵі^аі Ыпс аЪй ^ат тіій 
а^и5 (я обращаюсь теперь къ другому 
предмету *)-).— Ъ) пер., корыто. 

Ііпіёиз, а, ига, льняш/й == полотня¬ 
ный, Іогіса: ІіЪгі, написанные на по¬ 
лотнѣ. — зиЪзі., Ііпіеит, і, п., а) полот¬ 
но.— Ь) холстяной платокъ.— с) (поэт.) 
парусъ. 
Ппиш, і, п. ленъ; теіоп., а) нитка, 

шнурокъ;отс. поэт., леса.— Ь) полотно, 
холстяной платокъ (*(-), —с) веревка, 
канатъ (*)•).— (1) (поэт.) сѣть, тк. охот¬ 
ничьи тенета. 

Іірріо, іѵі, Ііиіп, іге, имѣть гпойлп- 
вые (воспаленные) глаза. 

ІіщгёШйо, йіпія, І. гноетеченіе изъ глазъ, 
воспаленіе глазъ, вооб. плохіе глаза. 

іірриз, а, иш, съ гноіілпвыли глазами, 
съ воспаленными глазами. 

ІідиёГасІо, Гёсі, Гасіит, ёгс, разз. II- 
^иёі105 Гасіиз зиш, ііёгі (Іщиео и Га- 
сіо), I) разжижать, 1) вооб., распла¬ 
влять, растоплять. — 2) въ част., разла¬ 
гать, ѵізсега Іщиеіасіа, разложившіяся 
гс: діасіез Іщиеіасіа, растаявшій ледъ.— 
II) пер., разслаблять, а^т. 

Іщиёо, Іщиі пли Псйі, ёге, I) быть 
жидкимъ, текучимъ, отс. Іциепз, жид¬ 

кій, сатрі Іщиепіез, воды, море (1*).— 
И) пер., быть прозрачнымъ=быть яс¬ 
нымъ, очевиднымъ; отс. поп 1і^иеѣ (ко¬ 
роче N. Ь.), дѣло неясно (выраженіе 
судьи на табличкѣ для подачи голоса въ 
случаѣ неясности дѣла). 

І^иезсо, Іісйі, ёге, разжижаться, I) 
растопляться, расплавляться, таять, 
1) соб.: Іщиезсіі піх; (соб. разлагаться, 
гнить, Іщиезсшіі согрога (і*).—2) пср., 
таять=пропадать, исчезать, Іщиезсіі 
Гогіипа (і). — II) прегн. становиться 
прозрачнымъ, чистымъ, свѣтлымъ 
(о водѣ). 

Ііциеі, см. Іщиео. 
ІЩиІйё, сотр. ІЦиШиз, айѵ. ясно, 

опредѣленно, рѣшительно. 
ІЦнІйиз, а, иш, I) жидкій, текучій 

(тк. пер., о рѣчи, плавный), ойогез, 
благовонныя мази (*)-), пушрЬае, водныя 
(І).— II) прегн., а) соб., прозрачный, 
чистый, свѣтлый, Й)ПЗ (*)-}, уох, звуч¬ 
ный (*)•). — Ъ) пер., ясный, вѣрный, 
несомнѣнный; отс. ай Іщиійит, до 
ясности, до несомнѣнности. 

ІЦио, аѵі, аіит, аге, дѣлать жид¬ 

кимъ, расплавлять; прегн., дѣлать 
чистымъ, очищать, ѵіпит, процѣжи¬ 
вать (|). 

1. І^ибг, огіз, ш. жидкость; теіоп., 
влага, вода, заііз, морская в. (•}*): Яиісіиз, 
і. е. іаЪез; аЪзоІ. = море (*}*). 

2. Іщиог, ІЦиі, йероп. быть жидкимъ, 
литься, течь. 
Из, Шіз, Г. споръ, ссора, въ част., 

тяжба, Іііет іпГеггѳ іп а^ш, завести 
съ кѣмъ тяжбу: Іііет оЬііпеге, выиграті 
дѣло: Іііет огаге (вести): зесипйиш аЦй 
Іііет йаге, рѣшить дѣло согласно съ 
чѣмъ: Іііет зиат іасеге, вмѣсто того, 
чтобы вести дѣло кліента, защищать 
самого себя: теіоп. = спорное дѣло, 
предметъ спора, іпіегееріог аііепае Ііііз: 
Іііет аезіітаге, опредѣлить пеню. 

Іііаііо, опіз, І. жертвоприношеніе при 
счастливыхъ предзнаменованіяхъ, благо¬ 
получное жертвоприношеніе. 

Іііёга, Шёгаіё и пр., см. Ші... 
ІШссп, сіпіз, ш. играющій па рожкѣ, 

рожечникъ. 
ІШ^Іозиз, а, пт, полный спора, I) 

о неодуш.: 1) соб.: а) о томъ, что вы¬ 
зываетъ споръ, спорный, йізріііаііо. — 
Ь) полный тяжебъ, шумный, іошт (+).— 
2) пер., спорный, ргаейіоіит. — И) о 
лидахъ, спорливый, сварливый, сутяж¬ 
ный. 

ІШ&о, аѵі, аіит, аге, спорить, ссо¬ 
риться, тягат. сг. 
Ніо, алі9 йіиш, аге, I) іпіг.: А) 

приносить жертву при счастливыхъ 
предзнаменованіяхъ, т.-е. которая даеіъ 
счастливое предзнаменованіе), полу¬ 
чать счастливое предзнаменованіе, 
1) соб., аЬзоІ., Ьепініо, приносить 
очистительную жертву: ^иит Іііаге поп 
роззеі, когда онъ не могъ получить 
хорошихъ прел знаменованы. — поп 
аизрісаіо пес Іііаіо, безъ гаданій и 
жертвоприношенія.— 2) пер., прино¬ 
сить жертву=умилостивлять, усиокои- 
вать, удовлетворять, съ йаі.—В) о 
жертвѣ, давать хорошее предзнаме¬ 
нованіе, сулить счастливый исходъ, 
ѵісііта пиііа Іііаі (|). — II) іг. счаст¬ 
ливо приносить жертву, 1) соб.: 
заегіз Іііаііз (■(■): засга Гогй'а Ьоѵе (І) — 
2) пер., искупать, отплачивать, сепіи- 
гіопит іпіегіііо айѵегзагіогит роепа езі 
Іііаіа. 

ІКбгёиз, а, ит, береговой, при¬ 
брежный. 

ІШёга (Іііёга), ае, Г. буква, I) соб.: 
ѵегЬа ас Ііііегае 1е§із, буква закона 
(прот. зепіепііа ѵо1ипіаз^ие): Ііііега за- 
Іиіагіз (А какъ сокращеніе аЬзоІѵо), 
прот. Ііііега ігізиз (С=сопйетпо): арий 
аЦт Нііегаз йізсеге, учиться у кого чи¬ 
тать: аЦй Ііііегіз тапйаге, записать 
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что: Ііііегіз рагсеге, жалѣть бумаги: 
зсіге Іійегаз, умѣть писать, умѣть вести 
счетныя книги (ср. II, В, 2, Ъ.). — П) 
шеіоп.: А) зіп^., Ііііега, поэт. вм. ріиг. 
Ііііегаѳ, написанное, а) записка, пись¬ 
мо.—Ь) долговая расписка.— с) надгроб¬ 
ная надпись (*[•). — В) ріиг., Шегае, 
написанное, 1) вооб., записка. — 2) въ 
част.: а) „бумага", а) документъ, актъ, 
контрактъ, договоръ (купчая крѣпость, 
купчая). — р) письмо, тк. оффиціальное 
донесеніе, рапортъ, тк. письменное при¬ 
казаніе, приказъ, распоряженіе, Ііііегіз, 
рег Ііііегаз, письменно: Саззіі Ііііегае 
ѵісігісез, донесеніе о побѣдѣ: шіііеге 
асі аЦт Ііііегаз, отправить къ кому п.= 
написать кому, тк. Ііііегаз шіііеге (по¬ 
слать бумагу съ извѣщеніемъ) съ асе. 
с. іп!.: Іійегаз шіііеге асі аЦш, послать 
приказъ, съ иі с. соп]. или съ сощ.: 
Ііііегаз (письменное распоряженіе) шш- 
ііоз^ие а(1 а^ш шіііеге съ пе с. соіу.: 
геббеге аіеі Ііііегаз, вручить. — Ь) на¬ 
учныя знанія, научное образованіе, на¬ 
учныя занятія, словесныя науки, тк. 
письменные памятники, сочиненія, лите¬ 
ратура, Ііііегагшп зсіепііа: Огаесае бе 
рЬіІозорЬіа Ііііегае, греч. философская 
литература: а^б Ьаііпіз Ііііегіз шапбаге, 
перевести на латинскій языкъ: зсіге Ііі¬ 
іегаз, обладать научными познаніями 
(ср. выше I). 

ІіШгаіё, абѵ. I) четко, Ііііегаіе еі 
зсііе регзегіріае гаііопез. — П) пер.: 1) 
буквально, слово въ слово, гезропбеге.— 
2) учено. ученымъ образомъ, біеіа, из¬ 
реченія образованнаго человѣка. 

Ііііёгаіиз, а, иш, грамотный, ученый, 
образованный. 

іШёгйІа, ае, і. I) маленькая буква.— 
II) ріиг. Ііііегиіае, а) письмецо, запис¬ 
ка. — Ь) нѣкоторое, небольшое знаніе 
языка, нѣкоторое знакомство съ лите¬ 
ратурою, небольшія научныя занятія. 

ІШог..., см. Іііог... 
Ііііиз, ібгіз, п. см. Шиз. 
Шага, ае, і. намазываніе, I) затираніе 

написаннаго, вымарываніе (намазывані¬ 
емъ воскомъ вощоной доски), поправка.— 
II) шеіоп., помарка, затертое слово или 
мѣсто; отс. поэт, пер., пятно (происшед¬ 
шее отъ слезъ капавшихъ на буквы). 
Шйз, бгіз, п. I) морской берегъ, взморье; 

отс. поговор., Іііиз агаге, напрасно тру¬ 
диться (толочь воду въ ступѣ ф): аге- 
наз іп Шиз йшбеге, напрасно трудиться 
{носить воду въ море *|').—прегн., при¬ 
морье, приморская страна. — II) пер., 
берегъ озера, рѣки, прибрежье. 

Шйиз, і, ш. I) посохъ, жезлъ авгур- 
скіи. — II) пер., сигнальный рожокъ на 
войнѣ. 
Пѵёо, ёге, I) быть синевато-сѣраго 

цвѣта, рагі. Ііѵепз, синевато-сѣрый, 
свинцоваго цвѣта. — II) пер., быть за¬ 
вистливымъ; аісі, завидовать кому. 
Нтібиз, а, иш, синевато-сѣрый, сине¬ 

ватый, свинцоваго цвѣта; пер., завист¬ 
ливый. * 
Пѵбг, бгіз, ш. синевато-сѣрый цвѣтъ, 

свинцовый цвѣтъ, синее пятно, синякъ; 
пер., сильная зависть. 

Ііха, ае, ш. маркитантъ; въ ріиг., 
всякаго рода служители, слѣдовавшіе за 
войскомъ въ походѣ: повара, разно- 
ЩИКИ 2С. 

Ібсаііо, бпіз, Г. помѣщеніе, т.-е. от¬ 
дача въ наемъ, на откупъ, въ аренду, 
диае (рогіісиз) сопзиіит Іосаііопе гей- 
сіеЬаіиг, который консульскіе подрядчики 
(т.-е. тѣ, которымъ к. сдали подрядъ) 
отстраивали; шеіоп., откупной договоръ. 

Ібсо, аті, аіиш, аге, помѣщать, класть, 
ставить, I) вооб., 1) соб.: аідб (йшба- 
шепіа игЬіз, игЬеш, положить основаніе 
городу), а^б съ аЫ. или съ іп с. аЫ.: 
аЦб съ сігса, зирег асе. — 2) пер., 
помѣщать, ставить, аЦш или аЦб съ 
іп с. аЫ. (напр., аЦш іп &габи бі^иі- 
іаііз: а^б іп йбе аіф, ввѣрять что 
кому); отс. іосаіиш еззе іп аЦа ге, 
основываться на чемъ, состоять въ чемъ.— 
II) въ част.: отдавать въ наймы, отда¬ 
вать въ аренду, на откупъ (прот. соп- 
бисеге, нанимать, брать на откупъ), а) 
пошлину, землю, аЦб. — аідб съ аЫ. 
ргеііі (иапр. актива ігшпепіо, изъ деся¬ 
той доли урожая). — зиЬзі. Іосаіиш, і, 
п. отдача въ наймы, въ аренду. — Ъ) 
работу отдавать, постройку, устройство 
чего съ подряда, съ торговъ, аЦб, аЦб 
съ аЫ. ргеііі. — с) кого-н. или чей-н. 
трудъ отдавать въ наймы. — б) давать 
деньги въ займы, особ, отдавать депьги 
на проценты; отс. зе Іосаге съ аЫ. 
ргеііі, приносить проценты. — карт., 
Ъепейсіа ариб акрп, оказывать кому 
благодѣяніе (изъ корыстныхъ видовъ). 

Ібсйіпз, і, ш. мѣстечко; ріиг. Іосиіі, 
ящичекъ съ разгородками, ларчикъ, 
шкатулка, ранецъ. 

Ібсйріез, ріёііз, I) зажиточный, бога¬ 
тый, со средствами (прот. іпорз, е^епз, 
раирег, іепиіз), аѣзоі. (ріиг. тк. зиЬзі. 
Іосирібіез, прот. іепиез и зирегі. Іоси- 
ріеііззіші, прот. іепиіззіші) или съ аЫ. 
(чѣмъ? о лицахъ и иеодуш.). — II) пер.: 
а) богатый=хорошо устроенный, хорошо 
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обработанный, щедро надѣленный гс. — 
Ъ) (такъ какъ богатый молсетъ быть по¬ 
ручителемъ) заслуживающій довѣрія, до¬ 
стовѣрный, надежный, особ, на судѣ, 
геиз; и вооб., іезііз: аисіог (порука). 

Ійсйріёіо, аѵі, аіига, аге, снабжать 
всѣмъ необходимымъ, ставить въ лучшее 
положеніе, доводить до благосостоянія, 
и въ этомъ смыслѣ=обогащать (соб. и 
пер.); съ аЫ = богато или щедро на¬ 
дѣлять, снабжать, обогащать чѣмъ (соб. 
и дер.) 

Ійсиз, і, т. (ріиг. Іосі отдѣльныя мѣ¬ 
ста, Іоса мѣста въ связи, страна) мѣсто, 
I) соб.: А) вооб.: 1) соб.: Іосиз знре- 
гіог, возвышенное мѣсто, возвышеніе, 
иногда = каѳедра, Іосиш Іасеге, дать, 
очистить мѣсто (і*): Іосо шоѵеге, про¬ 
гнать; тк. ргохішоз Іосоз (пункты) осси- 
раге. — 2) карт.: Іосиш сіаге сопзіііо, 
дать мѣсто гс: таіейісіо піЬіІ Іосі езі, 
вовсе нѣтъ мѣста для брани: Іосиш поп 
геііпдиеге ргесіЬиз, не выслушивать 
просьбъ, тк.=не дожидаясь просьбъ, ис¬ 
полнить чье желаніе: ѵііа іигріз пе шогіі 
диійет Ьопезіае Іосиш геііпдиіі, исклю¬ 
чаетъ возможность и честной смерти.— 
часто какъ &еп. рагі., ео Іосі: иЪісшп- 
дие Іосогиш (і*).— Тк. а) мѣсто по по¬ 
рядку, зесшкіо Іосо, во-вторыхъ: ргіоге 
Іосо (во-первыхъ, прежде) сіісеге, прот. 
розіегіоге Іосо йісеге. — Ь) мѣсто = до¬ 
стоинство, значеніе, которымъ кто поль¬ 
зуется у другихъ, зесшкіиш Іосиш йі&- 
пііаііз оЫіп'еге, занимать по своему зна¬ 
ченію второе мѣсто; отс. Іосо съ &еп.= 
вмѣсто, за, наравнѣ съ, какъ, въ каче¬ 
ствѣ, йііі Іосо еззе: і^пошіпіае Іосо іегге, 
принимать (считать) за оскорбленіе че¬ 
сти; отс. ЬаЬеге ео Іосо, такъ цѣнить, 
относиться: пиііо Іосо пишегаге, ни во 
что не ставить. — с) мѣсто, постъ, за¬ 
нимаемый въ государствѣ, зишшиз Іосиз 
сіѵііаііз: аідт Іосо шоѵеге, удалить кого 
съ мѣста. — <1) званіе, состояніе, обу¬ 
словленное происхожденіемъ, зшшпо Іосо 
паіа, весьма знатнаго рода: оЬзсиго 
Іосо паіі, незнатнаго (темнаго) происхо¬ 
жденія.— В) въ част.: 1) какъ і. і. фех¬ 
товальнаго и военнаго языка, мѣсто, по¬ 
зиція, Іосиш іепеге, геііпдиеге. — въ 
карт., Іосо шоѵеге, удалить съ занимае¬ 
маго поста въ государствѣ.—2) мѣсто= 
отдѣлъ, часть книги или науки, положе¬ 
ніе. — 3) ріиг. Іосі, мѣста въ книгѣ = 
источники доказательствъ, доказатель¬ 
ства. — 4) имѣніе, усадьба. — 5) мѣсто 
жительства = а) жилище, домъ, Іоса еі 
Іаиііа: Іоса іасепііа (въ подземномъ 

царствѣ *(*). — Ь) городъ, оррогіипііаз 
Іосі. — с) мѣстность, страна, Іоса іеш- 
регапііога: еа Іоса іпсоіеге. — II) пер.: 
1) время, промежутокъ времени, розіеа 
Іосі, потомъ: ай ій Іосогиш, до этого- 
времени: ай Іосиш, тотчасъ, немедленно; 
отс. а) эмфат. = надлежащее время, 
Іосо, іп Іосо, во время, въ свое время, 
и пер. = какъ слѣдуетъ. — Ь) удобное 
время или мѣсто для чего-н. = возмож¬ 
ность, случай, Іосиш йаге посепйі, дать 
возможность нанести вредъ: Іосиш аре- 
гіге Ьозіі ай оссазіопеш, дать врагу 
удобный случай нанести ударъ: Іосиз 
геііпдиііиг аіеі геі, случай представля¬ 
ется къ чему-н.: сази (= сазиі) Іосиш 
геііпдиеге, допускать случайность. — 2) 
положеніе, состояніе, обстоятельства, 
шеііоге Іосо егапі гез позігае: іп еиш 
Іосиш ѵепіиш езѣ, иѣ еіс., дошло (дѣло) 
до того, что гс: шиіііз Іосіз (во многихъ 
отношеніяхъ) іп^епіа зоіео айшігагі. — 
3) пунктъ, статья, аИег егаі Іосиз. 
саиііопіз, иѣ еіс. 

Ібсизіа, ае, I. саранча. 
ІбП^о, §ІПІ8, I. см. І0І1І&0. 

ІбПит, Іі, п. плевелъ, куколь (трава). 
ІоШ^о, &ІПІ8, I. каракатица (рыба). 
Іоп^аеѵиз, а, ит, нрестарѣлый (*)-). 
Іоп^ё, айѵ. далеко, I) въ простран¬ 

ствѣ, А) далеко, вдали, вдаль, 1) соб.: 
іоп^е аЪеззе, поп Іоп^е а Зугасизіз: 
Іоп^е Іаіедие, далеко во всѣ стороны, 
на широкомъ пространствѣ: диат Іоп- 
^іззіше, какъ можно дальше. — 2) карт.: 
а) вооб., далеко, пе Іопдіиз аЬеаш, 
чтобы не заходить слишкомъ далеко: 
аЬ аідо іоп^е аЬеззе, не помогать кому: 
тк. аісі Іоп^е еззе ({). — Ь) при поня¬ 
тіяхъ различія, далеко, совершенно, со¬ 
всѣмъ, Іоп^е йіззішіііз, йіѵегзиз, аііиз 
и т. п.: Іоп^е йіззепііге. — при сошр. и 
зирегі. и при понятіяхъ превосходства, 
гораздо, очень, весьма и т. п., 1. ше- 
Ііог (і*): 1. ргішиз сіѵііаііз: 1. ргаезіаге, 
апіесеііеге.—В) далеко=издали, ѵійеге 
(*|-).—П) пер., о времени, далеко, долго, 
Іоп^е апіе ѵійеге: аеіаіе Іоп^іиз рго- 
ѵесіиз: Іоп^іиз йеЬеге (оставаться дол¬ 
жнымъ): диат Іоп^іззіше (возможно 
долѣе) іеш'риз йисеге. 

Іоп^іпдиііаз, аііз, I. I) соб., длин», 
іідпегіз. — отс. даль, дальность. — II) 
пер., о времени, продолжительность, 
шогЬі.—Ь) продолжительность времени,, 
долговременность. 

Іоп^тцііиз, а, ит, длинный, I) соб.: 
1) вооб.: атпез; пеиіг. ріиг. зиЪзі., за- 
іигі Іоп^іпдиа Тагепіі, обширное про- 



Іоп^ііййо — 369 — Шсійиз 

странство (поля) с. Т. (*(-).—2) въ част.: 
a) далекій = отдаленный; отс. сига, объ 
отдаленныхъ предметахъ. — ѣ) далеко 
(въ чужихъ краяхъ) живущій, иностран¬ 
ный, чужой. — с) далеко находящійся, 
ріиг. зиѣзі., Іоп^ііщиі (прот. ргоріпциі, 
близкіе).—II) пер., о времени: а) долгій, 
продолжительный, орри^паііо, іетриз.— 
b) далекій, отдаленный, іетриз. 

1оп§Ши1о, (Шиз, і. длина, I) соб.: 
іііпегіз: іп Іоп^іішііпет, въ длину. — 
II) пер., о времени, долгота, долгая про¬ 
должительность, посііз. 

* Іоп^іизсйіиз, а, нт, длинноватый, 
ѵегзиз. 

Іоп&йгіиз, Іі, т. длинный шестъ, 
жердь. 

Іоп^из, а, нт, длинный (прот. Ъге- 
ѵіз), I) соб.: 1) вооб.:^ а) о неодуш.: 
зраііит: паѵіз, военный корабль. — съ 
асе. длины, гаііз 1оп$а ресіез сепіит, 
длиною въ сто ф. — пер., тапиз, длин¬ 
ныя (могучія) руки (*[•).— о лицахъ: Іоп- 
(різ ап Ьгеѵіз.—2) въ част.: поэт., ши¬ 
рокій, обширный, ропіиз. — II) пер., о 
времени: 1) вооб., долгій, продолжи¬ 
тельный, тога: тогЪиз, хроническая б. 
(прот. асиіиз): аппі, глубокая старость 
(*(-).—съ асе. времени, тепзіз іпіегсаіа- 
гіиз ХХХХУ йіез Іоп^из.—пѳиіг. зиЬзі., 
іп 1оп§ит, на долгое время: іп Іопдит 
бисѳге, откладывать, тянуть: ех Іоп§о, 
съ давняго времени (*(-). — Іоп&ит абѵ., 
долго (і*): пѳ Іоп^іиз йаі или (*)*) пѳ Іоп- 
дит іасіат, чтобы не распространяться: 
Іоп&ит езі біееге, долго было бы разска¬ 
зывать : поіо еззѳ Іоп^из, я не хочу быть 
многорѣчивымъ, я не хочу слишкомъ 
распространяться.—2) въ част,, долго- 
вреиенный, продолжительный, зрез.— 
поэт, пер., о лицахъ, Іопдиз зрѳ, питаю¬ 
щій надежду на долгую жизнь. 

Ібциафіаз, аііз, ?. словоохотливость, 
говорливость, болтливость. 

Ібциасііёг, абѵ. словоохотливо, говор¬ 
ливо, болтливо. 

Ібциах, циасіз, словоохотливый, го¬ 
ворливый, болтливый (прот. тиіиз, іа- 
сііиз), гапа, квакающая (•)*): ІутрЬае, 
шумящія воды (|). 

Ібциёіа (Ібциеііа), ае, ?. рѣчь, слово 
(|); въ част., языкъ, Ога^а (•(-). 

Ібциог, сйіиз (дийіиз') зшп, Ібциі, 
говорить, I) іпіг. (прот. іасегѳ, сіатаге), 
бе аЦа ге, <1ѳ аЦо: сит аідо: рго а^о 
Іоциі, говорить за кого, т.-е. въ защиту 
кого или = отъ чьего имени: арий ро- 
риішп или іп зепаіи: ай аЦт, обра¬ 
титься съ рѣчью къ кому (•)•): иі соп- 

зиеіийо Іоциііиг, какъ обыкновенно го¬ 
ворятъ : ріпиз к^иепіез, нѣжно шумящія 
(|). — И) іг.: 1) говорить, циіа ^иаг 
йе тііііагі гаііопе?— цшіт Іоциітиг іегпі, 
когда мы употребляемъ слово іегпі: 1о- 
циипіиг съ асе. с. іпі., говорятъ, что 
2с. — пер., циит Р. Аігісапі Ьізіогіаѳ 
^иапіиг съ асе. с. іп**., исторія повѣ¬ 
ствуетъ, что 2С.—2) только и говорить, 
постоянно говорить, имѣть на языкѣ, 
сіаззез: ргоеііа Іуга Іоциі, воспѣвать 
(І*). — 3) говорить, высказывать, ри§- 
папііа. 

*1бгаіиз, а, нт, связанный ремнемъ. 
Ібгіса, ае, І. панцырь, кольчуга; пер., 

брустверъ, т.-ѳ. укрѣпленіе, ограда зе¬ 
мляная, каменная или (обыкновенно) де¬ 
ревянная (въ видѣ плетня или фашинъ) 
на городской стѣнѣ, валу и осадныхъ 
башняхъ. [латникъ. 

Ібгісаіиз, а, нт, одѣтый въ панцырь, 
* Ібгісйіа, ае, і. небольшой брустверъ, 

небольшое укрѣпленіе (см. Іогіса). 
Ібгиш, і, п. ремень; отс. теіоп., а) 

поводъ, узда. — Ь) плеть, кнутъ. 
Ібібз, и -йз, і, ?. I) лотосъ; пер., жи¬ 

довская вишня; теіоп., свирѣль, дудка 
изъ лотоса (*)*).—II) донникъ трилистный, 
по другимъ сицилійскій эспарцетъ (|). 

1. Шиз, а, шп, см. Іато. 
2. Ібійз, і, і. см. Іоіоз. 
ШЪеі, ІйЫйо еіс., см. ІіЪеі еіс. 
ШЪгІсиз, а, нт, скользкій, [) вооб.: 

1) соб.: іазіі^іит. — 2) пер., скользкій = 
ненадежный, шаткій, опасный, критиче¬ 
скій, аеіаз риегіііз: йеіепзіопіз гаііо.— 
поэт, съ іпі. — П) прегн.: А) скользкій = 
склизкій, гладкій, 1) соб.: апдиіз (*)*): 
сопсЬуІіа, слизистая (■[•).—2) иер., ко¬ 
варный, о людяхъ (^).—В) быстролет¬ 
ный, быстро текущій, быстрый, подви¬ 
жной, атпіз (|): осиіі; пер., аппиз (-)*). 

Ійсеііит, і, п. небольшая прибыль, 
небольшой барышъ. 

Ійсёо, іихі, ёге, I) быть свѣтлымъ, 
свѣтить; отс. ітрѳгз., Іисеі, свѣтло, 
разсвѣло.—П) пер., а) быть видимымъ, 
виднѣться, зетііа Іисеі іпіѳг саііѳз (і*). — 
Ь) быть яснымъ, очевиднымъ, выдавать¬ 
ся, теа оШсіа пипс Іисепі. 

Ійсегпа, ае, Г. лампа. 
Ійсезсо (Іисізсо), Іихі, ёге, стано¬ 

виться свѣтлымъ, начинать свѣтить, 
зоі Іисезсіі. — ітрегз., Іисізсіі, свѣтаетъ, 
разсвѣтаетъ. 

Ійсі = Іисе, днемъ. 
ШсХйёу айѵ. свѣтло; пер., ясно. 
Шсійиз, а, ит, свѣтлый; пер., ясный, 

очевидный. 
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ІйсШг, Гёга, Гёгшп, I) свѣтоносный, 
ециі, кони Луны (|).—зиЪзі. ІисіГёг, 
ісгі, т., а) день (•)*). —Ъ) утренняя 
звѣзда, денница, Венера.— П) прегн.= 
на свѣтъ приносящій, Біапа: тапиз, 
рука Лунины (•)*). 
ШсХШ^пз, а, пт, свѣтобоязливый, 

избѣгающій свѣта, тк. пер., о людяхъ. 
Ійсізсо, см. Іисезсо. 
ІйсгХіасХо, раздѣльно Іасгі Гасіо, см. 

Ііісгиш. 
Ійсгог, аіиз зиш, агі, получать при¬ 

быль, выгоду, выигрывать (прот. рег- 
йеге), зіірепйіит, взять себѣ; пер., по- 
шеп, получить (•)*): Іисгеіиг іпсіісіа іпіа- 
шіае, пусть онъ возьметъ себѣ доказа¬ 
тельства безчестія = я не стану приво¬ 
дить доказательствъ безчестія. 
Шсгбзиз, а, пт, прибыльный, выгод¬ 

ный. 
Шсгпт, і, п. прибыль, барышъ, вы¬ 

года (прот. йатпшп), I) соб.: ропеге іп 
Іисго. или іп Іисгіз, и (поэт.) арропегѳ 
Іисго, считать прибылью: тіпиз Іисгі іа- 
сеге, извлекать слишкомъ мало пользы: 
та§пшп Іисгшп іасеге (прот. йашпит 
іасеге): ай Іисгит геѵосаге, воспользо¬ 
ваться, обратить въ свою пользу: Іисго 
еззе аіеі (*)*) или іп Іисго еззе, быть вы¬ 
годнымъ (для кого): .іиЪез Н8ХХХ Іисгі 
(барыша, прибыли) сіагі: аіцй Іисгі іасеге, 
получить прибыль, получить барышъ, 
напр. ігііісі тойіоз сепіит.— карт., циае 
іііе паіигаіі Ъопо іесіі, обратилъ въ свою 
пользу, извлекъ пользу: Іисгі іасеге іііо 
Ъепейсіо зиит таіейсіит, безнаказанно 
совершить 2с: <1е Іисго ѵіѵеге, жить по 
милости другихъ. — II) (поэт.) теіоп., 
(благопріобрѣтенное) богатство. 

Іисіатёп, тіпіз, п. борьба, пер. = 
напряженіе, усиліе (•}*). 

ІисіаіХо, бпіз, I. борьба; пер., а) борь¬ 
ба съ трудностями, усиліе, напряженіе 
силъ. — Ъ) споръ. 

ІіісШбг, бгів, т. борецъ. 
ІисіШсиз, а, пт, причиняющій печаль 

или горе = печальный, горестный (-}*). 
* ІисіХзбпиз, а, пт, жалобно звуча¬ 

щій, жалобный (’['). [пер.). 
Іисіо, аге = Іисіог, бороться (соб. и 
Іисіог, аіиз зиш, агі, бороться, состя¬ 

заться; пер., а) вооб., физич. бороться 
съ трудностями или сопротивленіемъ, 
употреблять всѣ усилія, мучиться, уси¬ 
ливаться, сит аіца ге и одно аЦа ге. — 
поэт., съ іпі., іеіит егіреге, всѣми си¬ 
лами стараться 2С.—Ъ) нравств. и умств. 
бороться съ препятствіями (сопротивле¬ 
ніемъ), сит аіца ге и одно аЦа ге. 

* Іосійозё, асіѵ. печально, жалостно. 
Іисійозиз, а, ит, печальный, горест¬ 

ный, I) горестпый, бѣдственный, ЪеИшп: 
Іисіиозит езі съ іпГ. — П) (поэт.) = 
глубоко опечаленный, печальный. 

Іисійз, йз, т. печаль (выражающаяся 
въ жалобныхъ вопляхъ или обычныхъ 
внѣшнихъ знакахъ, слѣд.), трауръ (прот. 
дашііит). — ріиг., проявленія печали; 
теіоп., причина печали, іи... Іисіиз егаз 
Іеѵіог (і*). 

ІйсйЪго, аѵі, аіит, аге, I) іпіг. рабо¬ 
тать при искусственномъ свѣтѣ, ночью, 
сидѣть по ночамъ. — И) іг. работать, 
обрабатывать, дѣлать что-н. при искус¬ 
ственномъ свѣтѣ, ночью. 

Ійсйіепіиз, а, ит, вполнѣ свѣтлый, 
сатіпиз; пер., прекрасный, дѣльный, 
значительный, важный (о томъ, кто или 
что привлекаетъ къ себѣ взоры), а) 
ріа^а, раігітопіит. — Ь) по значенію, 
аисіог, достовѣрный. — с) по содержанію, 
огаііо. 
Шсиз, і, т. божеству посвященная 

роща, поэт. = роща вооб. 
ІМіЪгІит, Хі, п. насмѣшка, I) соб.: 

аісі еззе ІибіЬгіо, служить предметомъ 
насмѣшки: рег ІшІіЬгіит аисіііі, выслу¬ 
шанныя съ язвительною насмѣшкою: іп 
ІшііЪгіит ѵегіеге, считать за насмѣшку: 
іп МіЪгішп ѵегіі, становиться обманчи¬ 
вымъ.—И) теіоп., предметъ насмѣшкн= 
игралище, игрушка, ІшІіЪгіа Гогіипае. 
ШйХЪипдиз, а, ит, I) играющій, шу¬ 

тящій.— II) пер., шутя, безъ труда, 
незамѣтно. 

ІшНсгпз, а, ит, служащій къ пріят¬ 
ному препровожденію времени, для за¬ 
бавы, 1) аф.: 1) вооб.: зегто, сегіа- 
теп.— 2) въ част., къ театру, актеру 
относящійся, театральный, драматиче¬ 
скій, агз. — И) зиЪзі., Ішіісгит, і, п. 
1) вооб., ріиг., Ішіісга, бгит, п. забава 
(у): Іийісга ехегсепйі еі ѵепапгіі, тѣлес¬ 
ныя упражненія и охота ради развле¬ 
ченія. — 2) въ част., зрѣлище, пред¬ 
ставленіе, Оіутріогит. 

ІшМсаіХо, бпіз, і. издѣвательство, 
насмѣхательство, мороченіе. 

ІшІШсо, аѵі, аіит, аге, издѣваться, 
насмѣхаться, водить кого за носъ, дура¬ 
чить, морочить, обманывать. 
ШйШсог, аіиз зшп, агі, I) издѣваться, 

насмѣхаться, подтрунивать надъ кѣмъ, 
дурачить, морочить, а) вооб.: аіцт: аідт 
аіца ге или аѣзоі.—Ъ) какъ воен. і. і., 
аіцт: іпіег зѳ.— И) пер., хитростью и 
коварствомъ разстраивать, упразднять» 
еа, фіае Ьозіез адегепі. 
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Шш&фШу см. Іийиз. 
* Іййіо, опіз, т. = Ішііиз. 
Ішііиз, Іі, т. пантомимный танцоръ, 

ѵ. актеръ, пантомимъ. 
Іййо, Ійзі, Ійзит, ёге, играть I) іпіг. 

A) соб., играть въ костн гс, аіеа, ігосЪо 
^•): Ішііз сігсепзіЪиз, выступать въ пуб¬ 
личныхъ играхъ въ циркѣ. — В) пер.: 
1) играть, рѣзвиться, ай Іийепйит (для 
вабавы, шутки ради): іп питегшп, тан- 
цовать (*(*): ,]иЪае Іийипі, развеваются 
(|).— 2) шутя, отъ нечего дѣлать упра¬ 
жняться въ чемъ, балуясь заниматься, 
забавляться чѣмъ, ѵегзіЬиз: раіаезіга 
(у). —И) іг. играть, А) вооб.: ргоеііа 
Іаігопит (въ шахматы •}*). — карт., Іийит 
іпзоіепіет Ішіеге, нагло шутить (■)*). — 
B) прегя ; 1) шутя или для развлеченія 
приготовлять, что-н вести, упражняться 
въ чемъ, ориз, сооружать домикъ (■)*): 
саизат Шат.— 2) забавно (въ шутли¬ 
вомъ видѣ) представлять, Ьопшп сіѵет, 
разыграть роль добраго г —3) потѣ¬ 
шаться, а) насмѣхаться, подтрунивать, 
потѣшаться надъ чѣмъ. — Ь) водить кого 
за носъ, надувать, проводить, обманы¬ 
вать, а^т 

Іййпз, і, т. игра, забава, 1) соб.: 1и- 
<іиз сатрезігіз (на Марсовомъ полѣ): 
тііііагіз (солдатская): іпзоіепіет Іийит 
Іийеге, нагло шутить (■)*): сопзітііет 

-Іизегаі Іисіит, сыгралъ подобную же 
шутку (надъ Данаею). — особ. Іийі, пуб¬ 
личныя игры, зрѣлища (въ Римѣ сігсеп- 
зез, зсепісі, діайіаіогіі): Іийоз іасеге 
{устраивать). — теіоп., Іийіз, во время 
игръ.—П) пер.: 1) дѣтская забава, шу¬ 
точное занятіе, бездѣлица, рег Шит, 
шутя (=безъ труда).— 2) шутка, на¬ 
смѣшка (какъ забава), атоіо Іийо, безъ 
шутокъ (}): зі Шѳ ііЪі Іийиз іиіі, слу¬ 
жилъ тебѣ предметомъ насмѣшекъ. — 
3) школа, какъ мѣсто упражненія, а) 
вооб.: діайіаіогіиз, фехтовальная школа 
(въ связи одно Іийиз, напр. ейгасіо Са- 
иае Іисіо): тііііагіз, военная школа.— 
) въ част., школа для начинающихъ 

учиться, начальное училище, тафіег 
Іийі или Іийі тафіег, школьный учи¬ 
тель: Іисіит ЬаЬеге, держать школу.— 
4) шутка == сатира, іп 1?аѳѵіі Іисіо. 

Ійёз, із, Г. зараза, заразительная бо¬ 
лѣзнь, моръ; пер., а) какъ бранное слово, 

•зараза, язва. — Ъ) обрушившееся бѣд¬ 
ствіе, несчастіе. 

Ій^ёо, інхі, Іисіит, ёге, I) іпіг. об¬ 
наруживать свою печаль воплемъ или 
обычными внѣшними внаками = быть въ 
печали, посить трауръ (см. Іисіиз); отс. 

(поэт.) сатрі Іи^епіез, траурныя поля 
(въ подземномъ царствѣ). — И) іг. но¬ 
сить трауръ по комъ, оплакивать кого, 
акрп. тогіет аіф. — съ асе. с іпГ. 

Ій&йЪгіз, с, траурный, печальный, 
I) соб.: а) о неодуш.: сапіиз, Іатепіаііо 
(вопль объ умершихъ).— зиЬзі., ІидиЬгіа, 
Іит, п. трауръ (платье *{•); но Іи^иѣго 
за^иіп, простой (•(•) — Ъ) о лицахъ и 
олицетвор., въ траурѣ находящійся, пе¬ 
чальный, депііог (•(•).—И) (поэт.) теіоп., 
печальный, а) = злосчастный, бѣдствен¬ 
ный, Ьеііит; или = зловѣщій, аіез.— 
b) = жалобный, жалостный, ѵегЬа; отс. 
Іи^иЬге, айѵ. 

ІишЪиз, і, т. лядвея, ляніка; ріиг. 
тк. = поясница. 

ійшёп, шініз, п. свѣтъ, I) соб.: 1)вооб., 
свѣтъ, зоііз. — 2) въ част.: а) свѣтъ, 
т.-е свѣча, лампа, Фонарь, Факелъ; 
отс. зиЬ Іитіпа ргіта, подъ вечеръ 
(когда зажигаютъ огни •(*).— Ь) дневной 
свѣтъ, день, Іитіпе диагіо, на четвер¬ 
тый день (■)*): оЬзсиго еііатіит Іитіпе, 
когда было еще темно (до разсвѣта).— 
c) свѣтъ жизни, жизнь, Іитеп айітегѳ 
(I) — й) зрѣніе, Іитіпа осиіогит и одпо 
Іитіпа, глаза: саесііаз Іитіпіз. — ѳ) 
свѣтъ въ строеніяхъ, ІитіпіЬиз яіф оѣ- 
зігиеге, загородить свѣтъ кому строе¬ 
ніемъ.— ?) теіоп., окнище (отверстіе 
въ стѣнѣ), окно, Іаіа Іитіпа. — II) пер., 
свѣтъ: а) ясность, ясный взглядъ, огйо, 
диі тетогіае Іитеп айегі. — Ь) спаси¬ 
тель, помощникъ, надежда, депііит (о 
Римѣ).— с) блескъ, украшеніе, краса, 
Іитеп ргоЬііаііз еі ѵігіиііз, блестящій 
образецъ Іитіпа сіѵііаііз (о знати), 
тк. Іитіпа йісепйі, тропы, фигуры: ѵег- 
Ьогшп еі зепіепііагит, фигуры и блестя¬ 
щія мысли. 

ійпа, ае, ?. лупа, Іипа ріепа, полно¬ 
луніе: диагіа Іипа, четвертый день послѣ 
новолунія: рег Іипат, въ лунную ночь; 
отс. (поэт.) теіоп., ночь. 

Ійпагіз, е, I) лунный. — II) луно¬ 
образный. 

Іипо, аѵі, аіит, аге, сгибать въ дугу 
(соб. на подобіе молодой луны). — отс. 
Іипаіиз, а, шп, серповидный. 

Іппіёг, см. Ііпіег. 
Ійо, Ійі, Шішп или Ійішп, ёге, мыть, 

омывать, пер., I) смывать, а) заглажи¬ 
вать, искупать, поплатиться ва что чѣмъ, 
зіиргит тогіѳ: йѳіісіа^ та^гит.— Ь) 
удовлетвореніемъ или наказаніемъ отвра¬ 
щать, регіеиіа риЫіса. — П) платить, 
заплатить = претерпѣть за что, роепаз 
рессаіі. 
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Ійра, ае, і*. волчица; пор., публичная 
женщина. 

Ійраіиз, а, ит, снабженный желѣз¬ 
ными зубцами (похожими на волчьи зубы), 
Іираіа ігепа, об. зиЪзі., Іираіі, бгиш, 
т. или Іираіа, бгиш, п. узда съ желѣз¬ 
ными зубцами. 

Ійріпиз, а, ига, волчій, иЬега. — зиЪзі. 
Шріпиз, і, ш. и Ійріпит, і, п. волчій бобъ, 
вол чанъ; его часто употребляли вмѣсто 
монеты на сценѣ и въ дѣтскихъ играхъ. 

Ійриз, і, ш. волкъ, I) соб., Магііаііз 
или Магііиз, посвященный Марсу (і*). 
Древніе вѣрили, что взглядъ волка вре¬ 
денъ и если волкъ увидитъ человѣка 
раньше, чѣмъ человѣкъ волка, то чело¬ 
вѣкъ лишается языка; отс. ѵох ^ио^ие 
Моегіш ^ат Ги^іі ірза; Іирі Моегіт ѵі- 
йегѳ ргіогез (|).— погов., оѵет Іиро 
соттіііеге, пустить козла въ огородъ 
(тк. сейеге оѵііе Іиро •(•): Іириз поп си- 
гаі питегит (оѵіит), волкъ таскаетъ и 
считанныхъ овецъ (|): Іириз иііго іи^іаі 
оѵез (пусть невозможное сдѣлается воз¬ 
можнымъ •(•). — П) пер.: 1) морской 
окунь. — 2) о зубьяхъ: а) (= Ггепшп 1и- 
раішп)узда съ желѣзными зубцами (•(•).— 
Ъ) крюкъ, Геггеі. 

Ійгійиз, а, шп, I) блѣдно-желтый, 
блѣдный, мертвенпо-блѣдный.—II) поэт, 
пер., дѣлающій блѣднымъ. 

ІизсІпХа, ае, Г. соловей. 
Іизсиз, а, шп, одноглазый. 
Ійзбг, бгіз, ш. играющій, игрокъ; 

пер., шутникъ, шалунъ. 
Іпзігаііз, е, I) относящійся къ очи¬ 

щенію отъ скверны, очистителъный, 
засгійсіит (жертва): а^иа, святая вода 
(какъ употреблявшаяся римлянами для 
очистительнаго жертвоприношенія і*).— 
II) каждые пять лѣтъ происходящій, бы¬ 
вающій, сегіатеп. 

Іизігаііо, бпіз, й I) очищеніе прино¬ 
шеніемъ очистительной жертвы. — II) 
прохожденіе, хожденіе по ч.-н., іііпе- 
гшп, странствованіе. 

ІИ9ІГО, оуі, аіит, аге, I) освѣщать, 
1) соб.: сипсіа зий Іисе (о солнцѣ). — 
2) пер.: а) осматривать, разсматривать 
({) и умомъ разсматривать=взвѣшивать, 
обдумывать. — Ь) проходить, обходить, 
объѣзжать, ае^иог паѵіЬиз (у); карт., 
регіеиіа, подвергаться гс (|). — И) (дѣ¬ 
лать свѣтлымъ; отс.=) очищать прино¬ 
шеніемъ очистительной жертвы, освящать 
(см. 2 Іизігшп), 1) соб.: рориіит: Іизігагі 
Іоѵі, приносить очистительную жертву 
Ю. (І). — 2) теіоп.: а) (такъ какъ при 
Іизігшп [см. это] производили смотръ 

войску) = производить смотръ, ехегсі- 
іиш. — Ъ) (такъ какъ при Іизігшп жерт¬ 
венныхъ животныхъ водили вокругъ на¬ 
рода гс) = обходить, аЦт сЬогеіз, тап- 
цовать вокругъ кого (1*). 

1. Іизігшп, і, п. а) берлога, логові - 
ще, нора дикихъ звѣрей (•)*); теіоп., 
лѣсъ, іпѵіа Іизіга (•)*). — Ъ) публичный 
домъ; отс. Іизігіз сопГесіиз, разсла¬ 
бленный распутной жизнью. 

2. Іизігит, і, п. 1) очистительная 
жертва, которую приносили за весь на¬ 
родъ цензоры, послѣ переписи гражданъ,, 
въ послѣдніе дни исправленія своей долж¬ 
ности; отс. зиЬ Іизігит, подъ конецъ 
цензуры; Іизігит сопйеге, регйсеге, со¬ 
вершить очистительное жертвоприноше¬ 
ніе, окончить цензуру. — II) теіоп., пя¬ 
тилѣтіе, четырехлѣтіе; въ част., зна¬ 
чительный промежутокъ времени, періодъ 
времени (і*). 

ійзйз, йзг іп. игра, забава (прот. зе- 
гіа). 
Шіёбіаз, а, ига, желтоватый. 
1. Шіёиз, а, шп (отъ Ійіит), желтый 

(золотистаго, шафрановаго, оранжеваго- 
цвѣта). 

2. Ійіёиз, а, ига (отъ Шшп), изъ 
грязи или изъ глины состоящій, глиня¬ 
ный, ориз, ласточкино гнѣздо (у); пер., 
ничтожный, пустой, пе^оііит. 

ІйШепіиз, а, ит, грязный (|); пер.,, 
грязный, гнусный. 

1. Шіит, і, п. желтая трава, резеда 
красильная; теіоп., желтая краска (і). 

2. Ійінш, і, п. I) грязь (тк. бранное 
слово = дрянь). — И) глина. 

Іих, Ійсіз, й свѣтъ, 1) соб. и пер.: 
A) соб., свѣтъ небесныхъ свѣтилъ (сол¬ 
нечный, лунный), 1) вооб.: зоііз, Ьги- 
шаііз (Ю; вооб. свѣтъ, блескъ, ІусЬпо- 
гиш.— 2) въ част., дневной свѣтъ, день, 
апіе Іисет, до разсвѣта: ай Іисет, на 
разсвѣтѣ: Іисе нлн Іисі, днемъ; теіоп.,. 
день (какъ періодъ времени), сепіезіта.— 
B) пер.: 1) небесное свѣтило (і). — 2) 
свѣтъ жизни, божій свѣтъ, Іисет азрі- 
сеге; теіоп., жизнь, согрога Іисе сагеп- 
ііа (лишенные жизни, умершіе і*): Іисет 
ргоргіат ассіреге, получить свою жизнь 
(благодаря рожденію = родиться); отс. 
какъ ласкательное слово, теа Іих или 
Іих теа, свѣтикъ мой, жизнь моя.— З)1 
зрѣніе, йатпшп Іисіз айетріае (■)*). — 
II) карт., 1) свѣтъ гласности, гласность,, 
публичность, Ізосгаіез Іисе ібгепзі сагиіі, 
не принималъ участія въ общественной 
жизни: тез оссиііаз іп Іисет ргоіегге, 
обнаружить, сдѣлать извѣстными: іаті- 
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ііат е іепеЪгіз іп Іисет ѵосаѵіі, извлекъ 
изъ мрака и доставилъ извѣстность семьѣ: 
іп Іисѳ Ііаііае со^позсегіз, на глазахъ 
Италіи.—2) освѣщеніе, ясность, зепіеп- 
Чіае аисіогіз Іисеш (Іезісіегапі. — 3) по 
мощь, спасеніе, утѣшеніе, Іисет аЯегге 
геі риЫісао. — о лицахъ, Іих Бапіапіае 
(о Гекторѣ !).-*-4) блестящая точка, 
блестящій центръ, украшеніе, краса, 
Ьаес игѣз, Іих огЬіз іеггагит. 

Іихйгіа, ае, Г. н Іихйгіёз, ёі, Г. туч¬ 
ность, сочность, изобиліе соковъ, пыш¬ 
ная растительность, іп огаііопе, иі іп 
ЬегЪіз, езі Іихигіез; пер., а) роскошь, 
страсть къ роскоши, къ пышности (прот. 
іетрегапііа, іги^аШаз). — Ь) необуздан¬ 
ность въ употребленіи власти. 

Іихйгіо, аѵі, аіиш, аге н (рѣдко) 1п- 
хіігіог, аіиз вит, агі, I) быть тучнымъ, 
сочнымъ (= очень плодороднымъ), о 
землѣ и растеніяхъ; пер., а) о живот¬ 
ныхъ, весело рѣзвиться, прыгать, зег- 
репз Іихигіаі, играя извивается (•(•). — 
Ь) о неодуш., тучнѣть, жирѣть, разбу¬ 
хать, Іихигіапі тетЪга (1). — И) карт.: 
быть роскошнымъ, пышнымъ, 1) вооб.: 
Іихигіапііа (излишнюю роскошь) сотрез- 
сеге (і).—2) въ част., роскошествовать, 
преступать границы закона и умѣрен¬ 

ности, предаваться излишней радости,' 
наслажденіямъ, тк. съ аЪІ. (вслѣдствіе 
чего). 

Іихйгібзё, айѵ. роскошно, пышно* 
Іихйгібзиз, а, ига, I) роскошно расту* 

щій, пышный, ігитепіа, ѵіііз. — II) 
пер.: а) распущенный, чрезмѣрный, Іае- 
ііііа, атог (•[■). — Ъ) роскошествующій, 
предающійся излишествамъ; отс. оііо 1и- 
хигіозо еззе, въ часы досуга предаваться 
роскоши. 

* 1. 1пхи§, а, пт, вывихнутый. 
2. Іихйз, йв, т. соб. тучность почвы, 

сочность растеній; отс. пер., чрезмѣр¬ 
ная роскошь, пышность, излишество.— 
въ част., распутство. 

ІусЬпив, і, т. свѣча, лампа* 
1 у горѣ а (ІітрЬа), ае,Г.чистая вода (*}*)• 
ІушрЬаіІсиз, а, иш, сумасшедшій, 

бѣшеный,-внѣ себя отъ страха и т. п., 
раѵог, папическій страхъ. 

1 упгоіі аіиз, а, иш, сумасшедшій, бѣ¬ 
шеный.» внѣ себя отъ страха и т. п., 
объятый паническимъ страхомъ. 

Іупх, СІ8, С. рысь. 
Іуга, ае, Т. лира (тк. созвѣздіе); пер., 

лирическая поэзія, пѣснь. 
іугіеиз, а, иш. лирическій; ріиг. 

зиЬзі., Іугісі, лирическіе иоѳты, лирики. 

м. 
1. М., какъ сокращ. =• Магспз, и Ы’.= 

Ыапіив. 
2. М, какъ цыфра (образовавшаяся изъ 

ЧЛЭ) = шіИе. 
шасеііит, і, п. мясной рынокъ (гдѣ 

продавали мясо, всякую живность, овоп(п 
2С, ср. Охотный рядъ въ Москвѣ). 
юасёг, ста, сгиш, худощавый, худой, 

тощій (прот. ріпдиіз); поэт. = убитый 
горемъ (Ног. ер. 2 1, 181). 

піасёгіа, ае, і. ограда, стѣна (изъ би¬ 
той глины іс). 
шасёго, аѵі, аіиш, аге, дѣлать дряб¬ 

лымъ,мягкимъ, размягчать, мочить, пер., 
а) физич., истощать, изнурять, аіят, 
аЦт аЦа ге.—Ь) томить, мучить, акрп, 
аіят аца ге. 
шасѣіпа, ае, Г. машина, орудіе, а) какъ 

приспособленіе, снарядъ для того, чтобы 
привести что-н. въ дѣйствіе или движе¬ 
ніе, «) соб., машина для поднятія, пере¬ 
таскиванія тяжестей, блокъ, катокъ. — 
въ карт., опгаез тасЬіпаз (средства) 
ядПііЪсге а<1 еіс. — /9) пер., уловка, хи¬ 
трость. — Ъ) подмостки для выставленія 
па показъ продаваемыхъ рабовъ. — с) 

па войнѣ машина, напр. стрѣдометь, 
башня іс. 
тасѣіпатепіит, і, п. машина, орудіе. 
тасЫпаіІо, бпіз, Г. I) искуспое устрой¬ 

ство, механизиъ; пер., ловкость, ухи¬ 
щреніе.— II) теіоп., машина, снарядъ. 

іпасѣіпаібг, бгіз, т. механикъ, строи¬ 
тель; пер., затѣйщикъ, виновникъ, Ііи- 
іиз ЬсШ. 
шасЫног, аіиз вит, агі, I) что-н. 

искусное изобрѣтать, выдумывать, из¬ 
готовлять, орсга. — II) въ част., затѣ¬ 
вать, задумывать, резіет іп аЦт: аіеі 
регпіеіет. — рагі.тасЫпаіиз раззіѵ. 
тасіёз, ёі, і. худоба, худощавость; 

пер., сухость изложенія. 
гаасгезсо, сгйі, ёге\ худѣть,* сох¬ 

нуть. 
шасіс, шасіі, см. шасіиз. 
тасіо, аѵі, аіиш, аге, возвеличивать; 

отс. I) въ языкѣ жрецовъ, жертвоприно¬ 
шеніемъ славить, умилостивлять, риего- 
гит ехііз <1еоз тапез; пер., а) почтить 
кого чѣмъ, акіт а^а ге. — Ь) карать, 
наказывать, а^т аЦа ге (папр. зитто 
зирріісіо, подвергать весьма тяжкому 
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наказанію).— II) прегн., въ языкѣ жре¬ 
цовъ, (во славу боговъ) приносить въ 
жертву, закалать, Ьозііаш (*)’).—пер., 
а) какъ-бы приносить въ жертву, жер¬ 
твовать, аідт Огсо, обречь кого на 
смерть.—Ь) вооб., убивать, умерщвлять, 
аідт зшшро зирріісіо; гк. = губить, уни¬ 
чтожать, аідт іезіітопіо, ^из сіѵііаііз. 
тасіиз, а, ит, возвеличенный, 

прославленный, только ѵос. шасіе и 
шасіі=хвала тебѣ (вамъ)! исполать 
тебѣ! — или = желаю тебѣ счастья! и 
особ, тасіе ѵігіиіе, .слава твоей добле¬ 
сти! славно! прекрасно! 
тасйіа, ае, I) пятно, едииз таси- 

Ііз аІЬіз (+); пер., пятно, позоръ, без¬ 
честіе.—И) петля сѣти, сѣтчатой ткани 
и т. п. 
тасйіо, ііѵі, аіит, аге, I) дѣлать 

пятна, пачкать, изгаживать, аідй аіда 
ге. — И) запятнать, осквернять, обез¬ 
славить. 
тасйібзнз, а, ит, съ пятнами, I) пят¬ 

нистый, пестрый (|). — II) въ част., 
a) соб., запачканный, загаженный. — 
b) пер., обезславленный, опозоренный, 
позорный. 
тайёіасіо, Гёсі, іасіиго, ёге, разз. 

гоаАёйо, іасіиз зит, йёгі, мочить, 
увлаживать, орошать. 
тайёо, Дйі, ёге, быть мокрымъ, влаж¬ 

нымъ, аіда ге; поэт. «= таять, зоіе (на 
солнцѣ); и = вариться, ідпі ехі^ио; пер., 
быть полнымъ, напитаниымъ чѣмъ, зег- 
топіЬиз шасіе! Зосгаіісіз, онъ хорошо 
знакомъ съ бесѣдами С. (*!*)• 
тайезсо, <1ш, ёге, становиться мо¬ 

крымъ, влажнымъ. 
тшМиз, а, ит, мокрый, влажный; 

отс. поэт., іозза, наполненный водою. 
* шаёбг, огіз, ш. влажность, сырость, 
таепа (тёпа), ае, і. мена (небольшая 

мелкая морская рыба, которую употре¬ 
бляли въ соленомъ видѣ [какъ сейчасъ 
селедку] небогатые люди). 
таегёо, ёге, I) печалиться, тужить, 

горевать (прот. Іаеіагі), аЪзоІ. или съ 
аЫ. (о чемъ); съ йа!. сошш. (зіЬі), съ 
диой (что).—отс. раг!. таегепз, печаль¬ 
ный, опечаленный. — II) іг. 1) тужить, 
горевать о чемъ, оплакивать, шог!еш; 
съ асе. с іп?.— 2) сѣтовать, іаііа, про¬ 
износить такія жалобы (*|-). 
таегбг, огіз, т. печаль, грусть. 
таезіШа, ае, уныніе, грусть (прот. 

Ьііагііаз). 
шаезіиз, а,ит, I) печальный, унылый, 

грустный (прот. Ьііагіз), тк. съ аЫ. саи- 
яае.—И) пер., а) мрачный, угрюмый.— 

Ь) зловѣщій, аѵіз (*|-).— с) причиняющій 
печаль, печальный, ішшз (+), іесіиш,. 
опасный (*)*). 

* та&аііа, Іит, п. = тараііа. 
та^ё, айѵ. = та$із (*)*). 
та&Ісиз, а, ит, магическій, вол¬ 

шебный. 
1. та^із, $№з, Г чаша, блюдо. 
2. та&із, айѵ. болѣе, I) о степени, 

болѣе, въ большей мѣрѣ, А) вооб., 1) 
передъ асу. и айѵ., для описанія сош- 
раг., ш. песеззагіиз: ш. ішрепзѳ. — 2) 
передъ ѵегЬ. съ послѣд. диаш (чѣмъ), 
напр. зей ргаеіегііа ша^із гергеЬешіі 
роззип! диаш соггі^і; безъ диаш, напр. 
піЬіі ѵісіі ша^із. — Особыя соединенія: 
а) поп (педие) та^із... диаш, столько 
же... сколько и; не только... но и (если 
придаточное предложеніе заключаетъ въ 
себѣ отрицательную мысль); не то что¬ 
бы... но скорѣе; не столько... сколько 
(если первая мысль представляется менѣе 
значительной). — Ь) дио ша^із... ео 
(та^із), чѣмъ болѣе... тѣмъ (болѣе). — 
ео тадіз, тѣмъ болѣе. — с) ео ша^із, 
тѣмъ болѣе. — (1) съ аЫ.: ішрепйіо, 
значительно больше: тиііо т., гораздо 
больше: піііііо та^із', отнюдь не больше, 
такъ же мало; зоШо ш. или ш. зоіііо, 

болѣе чѣмъ обыкновенно. — е) шадіз 
еііат, еще болѣе. — і) ша§із ша^із- 
дие или ша^із е! шадіз, (все) больше и 
больше. — тк. одно та^із = все больше 
и больше; іп сііез или диоіійіе ша^із, 
съ каждымъ днемъ все больше и боль¬ 
ше.— II) = роііиз, скорѣе, охотнѣе.— 
Особенныя соединенія: та^із езі диоД... 
диаш диой, или та§із ез! и!... диаш 
иі, есть больше основанія къ тому 
чтобы... чѣмъ чтобы или: справедливѣе 
было бы... чѣмъ... 

8ирег1. тахішё (тахйтё), айѵ., всего 
болѣе, цаХсота, I) о степени = въ выс¬ 
шей степени, весьма, А) вооб : 1) при 
асу., ш. ййиз; особ, для описанія зирегі., 
ш. песеззагіиз. — 2) передъ ѵегЬ., сирегс, 
ѵеііе и др.; особ, вмѣсто другихъ на¬ 
рѣчій, аіеі сопййеге ш., безусловно, 
вполнѣ вѣрить кому. — В) особыя соеди¬ 
ненія: а) ѵегЬ. съ шшз, ошпіиш, шиііо, 
тк. ѵеі ш. — Ь) диаш ш., во?можно 
больше, какъ можно болѣе; похоже 
дииш ш. возможно больше, болѣе всего 
гс. — с) диаш или и! диі тахіше, въ 
высшей степени.— сі) и! диіздие... ііа ш., 
чѣмъ кто больше... тѣмъ больше; и на¬ 
оборотъ, На ш... и! диіздие ш., тѣмъ 
больше... чѣмъ больше; и! диіздие ш... 
На шіпіше, чѣмъ кто больше... тѣмъ 
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меньше. — е) поп тахіте, совсѣмъ не, 
іп&епіит поп т. йейпѣ, вовсе не было 
недостатка въ талантѣ.— II) = роііззі- 
тиш, ргаесіриѳ и т. п., преимущественно, 
1) = преимущественно, въ особенности, 
особливо, главнымъ образомъ, отс. 
^ишп... іит т., какъ.,, такъ въ осо¬ 
бенности.— 2) = именно^ отс. дшип т., 
именно теперь: бопшз сеІеЬгаіиг ііа, иѣ 
сшп тахіте, какъ никогда.— 3) въ глав¬ 
ныхъ чертахъ, въ сущности, іп Ьипс 
ш. тойшп: іііпегіз т. тойо, совершенно 
такъ, какъ въ походѣ. — 4) лучше всего, 
если возможно, и1 Іи^игіЬаш т. уіѵит, 
зі ій рагит ргосейаі, песаіит зіѣі іга- 
йегепі.— 5) въ разговорной рѣчи, съ 
ітто = да, какъ нельзя больше, ѵоз поп 
іітеаѣіз еат? Ітто тахшпе. 
та^ізіёг, ігі, т. начальникъ, прави¬ 

тель, смотритель, завѣдующій, I) соб.: 
1) вооб.: рориіі, диктаторъ: еяиНшп, 
начальникъ конницы, командиръ кавале- 
піи (помощникъ диктатора): тіііііае, 
военачальникъ: толіт, смотритель бла¬ 
гочинія, цензоръ: засгогшп, верховный 
жрецъ: зосіеіаііз, директоръ общества 
откупщиковъ: ге&іі ресогіз, главный пас¬ 
тухъ: оѵіит, овчаръ (•(■): еІерЬапіі, 
вожатый слона: паѵіз, капитанъ к. (воен¬ 
наго) или хозяинъ к (торговаго): т. 
сепапйі, распорядитель: 1и<Іі та^ізіег, 
школьный учитель. — 2) въ част.: а) по¬ 
печитель конкурсной массы. — ѣ) учи¬ 
тель (прот. (іізсіриіиз).— с) педагогъ, 
воспитатель. — II) пер., руководитель, 
ай еат гет. 
та&ізіёгіит, Іі, п. должность началь¬ 

ника, правителя, смотрителя и т п., 
засегйоШ (верховнаго жреца), шогшп, 
цензура. 
та^ізіга, ае, I. начальница; пер., на¬ 

ставница, руководительница, учитель¬ 
ница; отс. агіѳ та^ізіга, съ помощью 
искусства (*[•). 
ша&ізігаійз, йз, ш. I) государствен¬ 

ная должность, правительственная долж¬ 
ность, должность начальника.— II) на¬ 
чальство, государственный сановникъ, 
должностное лицо, начальникъ, прави¬ 
тель въ ріиг. (рѣдко зіпд.) — начальство, 
правительство; отс. Ьіз та^ізігаІіЬиз, 
въ ихъ правленіе. 

* та&піепіагіиз, а, ит, принадлежа¬ 
щій къ прибавленію къ жертвѣ. 
ша^папІтКаз, аііз, і. величіе души =» 

великодушіе, благородство души. 
ша^папішиз, а, пш, съ благородной 

душою, а) великодушный, благородный, 
о людяхъ, копяхъ 2с. — ѣ) отважный. 

та^пёз, ёііз, т. съ и безъ Іаріз, маг¬ 
нитъ. 
та&пШсё, сотр. та^пШсепіІпз, зп- 

регі. та^пШсепІіззІтб, айѵ. величествен¬ 
но, а) въ расходахъ = великолѣпно, пре¬ 
красно, блестяще, знатно, сопѵіѵішп ог- 
пагѳ, ѵіѵеге, йопаге аіцт.— Ѣ) въ дѣя¬ 
ніяхъ = прекрасно, похвально, славно, 
сопзиіаішп дегегѳ. —с) въ словахъ н 
поведеніи, великолѣпно, знатно, соі- 
Іаийаге аЦт; въ дурнемъ смыслѣ, высо¬ 
копарно, хвастливо, надменно, важно, 
Іодиі йѳ ЪеПо: іпсейеге.— й) въ чув¬ 
ствахъ и стремленіяхъ, великодушно, 
благородно, ошпіа еі йісегѳ еі зепііге. 
та&пШсепНа, ае, I. величіе, обнару¬ 

живаемое въ образѣ мыслей и поступ¬ 
кахъ ; отс. I) о лицахъ, 2) величіе души, 
великодушіе, благородство мыслей; въ 
дурномъ смыслѣ, надменность, важность 
въ дѣяніяхъ и словахъ, хвастовство.— 
2) пышность, риЫіса (прот. ргіѵаіа Іихи- 
гіа).— П) пер., о неодуш. и аѣзіг., ве¬ 
ликолѣпіе, пышность,роскошь; въ част., 
та&пШсепііа ѵегѣогит и одно та^пШ- 
сепііа, напыщенныя выраженія, высоко¬ 
парность, выспренность. 
ша^пШсиз, а, ит, сотр. та^пЙісеп- 

ііог, зирегі. тадпШсепііззітиз, величе¬ 
ственный, I) о людяхъ, а) въ расходахъ, 
любящій великолѣпіе, пышность, рос¬ 
кошь. — Ъ) благодаря подвигамъ, славѣ, 
вліянію, знаменитый, славный, уіг іасііз 
та^пШсиз.— с) въ словахъ и поступкахъ, 
надменный, важный, хвастливый. — <1) 
о характерѣ, великодушный, благород¬ 
ный.—И) пер., о неодуш. и аѣзіг.: а) 
по внѣшнему виду, великолѣпный, рос¬ 
кошный, знатный, блестящій, уіИа, ііі- 
ші5.—ѣ) благодаря дѣяніямъ, блестящій, 
славный, аейііііаз.— с) въ словахъ и 
мысляхъ—возвышенный, высокопарный, 
патетическій, йісепйі &епиз; въ дурномъ 
смыслѣ: надменный, хвастливый, ѵегЪа; 
зиЪзі;., та&пШса, бгит, п. хвастливыя 
рѣчи, хвастовство. — й) по характеру= 
блистательный, похвальный, славный, 
іасіит, йесгеіпт. 
та&пІІЦиепііа, ае, і. высокій слогъ, 

выспренность, высокопарность; въ дур¬ 
номъ смыслѣ: хвастовство, аіф. 
та&пШЦшіз, а, ит, хвастливый. 
ша^пШійо, йіпіз, I. величина, I) соб.: 

1) въ пространствѣ: а) вооб.: зііѵае.— 
ѣ) въ част., высота воды. — 2) числен¬ 
ная величина = большое количество, 
соріагиш, многочисленность в.: ресішіае, 
большія деньги. — 3) динамическая ве¬ 
личина, сила, ігі&огіз, сильный холодъ.— 
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II) пер.: 1) великость, значительность, 
а) вооб.: гегшп дезіагит.—Ь) въ част., 
высокое положеніе въ жизни, значеніе, 
вліяніе, могущество. — 2) значитель¬ 
ность = высокая степень, регісиіі: зир- 
рИсіі, суровость наказанія: іп^епіі, воз¬ 
вышенность ума: сопзіііі, высокій взглядъ: 
апіті, величіе духа, геройство. 
тадпбрёгё и (особ, у Сіе.) тадпо 

бреге, абѵ. соб. съ большимъ стараніемъ, 
1) соб. о высокой степени участія = отъ 
всей души, убѣдительно, настоятельно, 
піЫІ шігагі, безібегаге. — II) пер.: о 
высокой степени качества = въ высокой 
степени, очень, 1) вооб.: ш. регІигЪагі.— 
2) съ отрицаніемъ часто = не особенно, 
не очень, пиііа ш. сіабе ассеріа, хотя 
не потерпѣлъ никакого особенно значи¬ 
тельнаго урона. 
тадпиз, а, шп, сотр. под'бг, — йз, зи- 

регі. тахітиз (тахйтиз), а, шп, боль¬ 
шой, великій (прот. рагѵиз, рагѵиіиз, 
ехідииз, тіпиіиз, тіпизсиіиз), I) соб.: 
1) въ пространствѣ, а) болыпой=обшир- 
ный, высокій, длинный, іпзиіа, паѵіз ф: 
подог уібегі (на видъ *)•).—Ь) въ част., 
о водѣ = глубокій, адиае.— 2) о числен¬ 
ной величинѣ, а) = по числу, количеству, 
вѣсу большой, значительный, тк. при 
собират. им. = многій, многочисленный, 
Ггитепіі пшпегиз: ресипіа, много де¬ 
негъ: тадпо сит сотііаіи: рагз, боль¬ 
шая часть, очень многіе; отс. тадпа 
рагіе, большою частью: тахіта рагіе, 
по большей части; деп. ргеііі, тадпі 
іпіегезі, очень важно.— Ь) о цѣнѣ = вы¬ 
сокій, значительный, цѣнный, дорогой, 
ргеііит подиз, слишкомъ высокая ц. — 
отс. аЫ, и деп. ргеііі, тадпо и тадпі, 
дорого, 8а высокую цѣну (очень рѣдко 
подогіз. дороже, тахіті, весьма дорого, 
за в. высокую цѣну, вмѣсто обыкновен¬ 
ныхъ ріигіз н рІпгіті), тадпо етеге. — 
о внутренней стоимости, достоинствѣ, 
тадпі или тадпо аезіітагѳ, ехізіітаге, 
Гасеге, высоко цѣнить: тадпі еззе = 
много значить, имѣть большое значеніе, 
высокую цѣну, арий аЦт (въ чьихъ-л. 
глазахъ).— 3) о динамической величинѣ, 
о впечатлѣніи на органъ слуха = силь¬ 
ный, громкій, сіатог: зігібог ф.—II) 
пер., о времени: 1) о продолжительности 
времени, большой (по числу дней; прот. 
Ъгеѵіз) долгій, длинный, тепзез (*(*): 
аппиз, долгій годъ (годичный кругъ вре¬ 
мени |), и = большой міровой годъ. — 
2) о болѣе раннемъ, старшемъ возрастѣ: 
а) старый, тадпо паіи, старый, тк. та- 
хіто паіи.— Ь) въ част., о лицахъ, въ 

сотр. и зирегі., съ и безъ паіи или 
аппіз, старѣйшій, старшій, а) о возра¬ 
стѣ: подог паіи; ІіЪегі подогез чиат 
Яиіпбесіт аппоз паіі, дѣти старше 
15 лѣтъ: поп подог диіпдиадіпіа аппіз: 
тахіта ѵігдо, старѣйшая изъ весталокъ 
(1*).—зиЬз!., подогез паіи (и поэт, одно 
подогез), старшіе люди, старики; въ 
част. = сенатъ.—р) о вѣкѣ, особ. зиЬзІ., 
подогез, предки; тк. подогез паіи; та- 
,)Огез объ одномъ предкѣ (напр. объ 
Аппіи). —В) о размѣрѣ,* значеніи, важ¬ 
ности человѣческихъ отношеній всякаго 
рода = великій, значительный, важный 
(прот. рагѵиз), 1) вооб.: тадпі и тахіті 
Іибі, великія врѣлища, древнѣйшія зрѣ¬ 
лища (ежегодно 7-го сентября): тегса- 
Іига, значительная т. (прот. Іепиіз): саи- 
за, Іезіітопіит: подогез гез арреіеге, 
домогаться болѣе важнаго.—какъ ввод¬ 
ное предложеніе, ^иоб подиз езі, что 
важнѣе. — пеиіг. ріиг. зиЬзІ., тадпа, 
великоъ. важное (дѣло или дѣла); тк. 
подога, шахіта. — 2) о высотѣ положе¬ 
нія, а) по могуществу, имуществу, вы¬ 
сокопоставленный, могущественный, бо¬ 
гатый, та.Іог іпѵіаіа, стоящій выше за¬ 
висти: шадог гѳргеЬепзіз, стоящій выше 
порицаній (*)•); особ, о могущественныхъ 
лицахъ, государствахъ, «Гиррііѳг, тапиз 
Іоѵіз ф: «Гиррііег оріітиз тахітиз, 
всеблагій и всемогущій Ю.: ргаеіог та¬ 
хітиз (въ др. вр. = диктаторъ).— зиЬзІ., 
тадпиз, внатный человѣкъ, богачъ (|).— 
подогез, знать, богачи (|). — Ь) по та¬ 
ланту, способностямъ, заслугамъ: а) ве¬ 
ликій, знаменитый, способный, достой¬ 
ный уваженія (часто съ сіагиз), Ьото, 
ѵіг. — какъ прозвище, Аіехапбег Ма- 
дпиз.—р) хитрый, йіг, продувной воръ.— 
3) объ интенсивной силѣ: а) житейскаго 
положенія и душевнаго состоянія, боль¬ 
шой, великій, сильный, бурный, горячій, 
особенный гс, регіеиіит, дгаііа, боіог: 
тадпо сази, совершенно случайно: тад- 
пае іогіипаѳ ііхіі, было дѣло чистаго слу¬ 
чая: тадпо зіі апіто (смѣлость); особ, 
іп подиз = больше, чѣмъ есть, больше 
чѣмъ нужно, чрезмѣрно, преувеличенно, 
преувеличивая, при ѵегЬ., ехіоііеге (ѵег- 
Ьіз), сеІеЬгаге, сотропеге и др.; тк. іп 
подиз Геггі, пипііагі, становиться пре¬ 
увеличеннымъ, быть преувеличиваему.— 
Ъ) выраженія, сильный, чрезмѣрный, 
шіпае: тадпа Ша сопзиіит ітрегіа, 
строгія.—4) о высотѣ душевнаго на¬ 
строенія, характера, образа мыслей, а) 
въ хорошемъ смыслѣ, великій, высокій, 
возвышенный, Гиіі еі апіто тадпо еі 
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«отроге; пер., о лидахъ, великій, вели¬ 
кодушный, благородный. — Ъ) въ дур¬ 
номъ смыслѣ: надменный, гордый; въ 
отношеніи рѣчи, хвастливый, Ііп^иа Ж, 
ѵегѣа: аЦб та^пиш (Іісеге, хвастать (*(*), 
тк. ша&па ^иі (*[*). — б) о высотѣ ум- 
отвенныхъ способностей, высокій, возвы¬ 
шенный, выдающійся, іп^ѳпіит: іпбо- 
іез «■). 

1. та&пз, а, пт, магическій, вол¬ 
шебный (*)*). 

2. та&из, і, т. нагъ (жрецъ у персовъ); 
отс. волшебникъ, чародѣй (*|*). 
та^аііз, іа, т. боровъ. 
тадезіаз, аііа, Г. I) величіе, достоин¬ 

ство, особ, государства, въ республикѣ— 
народа, въ имперіи — императора, рориіі 
Вотапі: сгішеп таіезіаііз (объ оскор¬ 
бленіи в.): таіезіаііз или бе та^езіаіе 
баптаге (осудить за о. в.). — И) пер., 
вооб. достоинство, шаігопагиш: Іосі, 
святость мѣста. 

Мадиз, а, пт, тепзіз Ма^из и одно 
Ма^з, май; тк. майскій, саіепбае. 
шаіа, ае, Г. челюсть (об. въ ріиг.); 

пер., щека (*[*). 
таіасіа, ае, Г. безвѣтріе, тишь на мо¬ 

рѣ, штиль. 
таіё, абѵ. сошр. рёдпз, зирегі. рез- 

«Ітё, худо, дурно, плохо (прот Ъепе), 
I) соб.: 1) о физич. и душ. качествѣ, о 
физич. и душ. состояніи и т. п., шаіе 
оіеге; шаіе ѵезШпз; о состояніи, ре,іиз 
тіЪі егаі, мнѣ было хуже (і*): апіто 
шаіе езѣ, мнѣ досадно; о приключеніи, 
шаіе зіі Апіопіо, чортъ побери АІ — 

•а^ш т. ЬаЬеге, дурно обходиться съ 
кѣмъ, не давать кому покоя, преслѣдо¬ 
вать, мучить: ре^из аісі ассібіі (при¬ 
шлось), ^иат еіс.: аибіге, пользоваться 
дурною извѣстностью.—2) о поступкахъ, 
отношеніяхъ = дурно, плохо, не такъ 
какъ должно, а) вооб.: т. а^еге, посту¬ 
пать неправильно (при обвиненіи; ср. 
б): аісі шаіе іасеге, дѣлать кому ело, 
и = поступать несправедливо съ кѣмъ, 
обижать кого: аідт т. ассіреге, см. ассі- 
ріо: т. Іодиі, см. Іодиог: реззіте а$іІиг 
сит аідо, совсѣмъ плохи чьи-н. дѣла.— 
Ь) въ отношеніи успѣха, а) плохо, не¬ 
удачно, несчастливо, въ убытокъ, ш. 
теш или пе^оііит $егеге: т. ри^пагѳ: 
т. сабеге, кончаться неудачею; отс. ш. 
«теге или гебітеге, дорого: т. ѵепбеге, 
дешево. — р) безуспѣшно, тщетно, на¬ 
прасно, іег т. зиЫаіо епзе (і*). — с) 
въ отношеніи мѣста и времени, не¬ 
умѣстно, нс во-время, некстати, т. заізиз 
{остроумный I): ш. зебиіиз (у).—б) по 

образу мыслей, дурно, т.-е. мошен¬ 
нически, вѣроломно, ш. а&егѳ: т. «со- 
дііаге, злоумышлять; или — худо, не¬ 
доброжелательно, ш. зепііге, со^ііаге 
или ехізіітаге бе а^о, имѣть о кош» 
невыгодное мнѣніе. — II) пер., о мѣрѣ 
и степени: 1) о высокой мѣрѣ и сте¬ 
пени = сильно, очень, а) при тегѣ.: а^т 
т. тпісаге: тк. = горячо, злобно, ш. 
обіззе.—Р) при аб]., очень, т. гаисиз 
(у).—2) объ излишней или недостаточной 
мѣрѣ и степени: а) слишкомъ, черезчуръ 
т. Іахлз, т. зирегЬиз (і*). — Ь) нехорошо, 
не такъ, какъ слѣдуетъ, недостаточно, 
т. зизііпеге агта. — при рагі. и аб^у, 
т. бепзаіиз а^ег, недостаточно плотно 
насыпанный: бі&ііиз т. регііпах, при¬ 
творно упрямый (*[*); отс. т. зашіз, поло¬ 
умный: т. Ябиз, ненадежный: т. дгаіиз, 
неблагодарный (*)•): т. рагепз, непо¬ 
слушный. 
таіёбісё, абѵ. злорѣчиво, съ бранью, 
таіёбісо, біхі, бісінт, ёге, злосло¬ 

вить, бранить, ругать (прот. Ьепѳ бісѳге), 
аѣзоі. или аісі. 

* таіёбісііо, бпіз, і. злословіе, брань, 
таіёбісіит, і, п. ругательное слово, 

ругательство, брань. 
таіёбіспз, а, пт, сотр. — бісепііог, 

зирегі. — бісепііззітпз, злорѣчивый. 
таіёіасіпт, і, п. дурной поступокъ, 

худое дѣло. 
таіёйсіит, Іі, п. злодѣяніе, престу¬ 

пленіе. пер., насиліе, причиненіе вреда, 
вредъ (прот. ЬепеЯсіит), зіпе иНотаІейсіо 
ііег Гасеге, не причиняя никакого вреда. 
таіёйсѵіз, а, нт, злодѣйственный, 

нечестивый, безбожный, шаІеГ. Ъото и 
одно зиЪзі;. таіейсиз, злодѣй, преступ¬ 
никъ; пер.: а) вредный.—Ь) недоброже¬ 
лательный, неблагопріятный, паіига. 

* шаіёзнабнз, а, нт, совѣтующій ху¬ 
дое = совратительный, іатез (*[•). 
таіёѵбіепііа, ае, Г. недоброжелатель¬ 

ство, завистливость. 
таіёѵёіпз, а, пт, зир. гааіёѵйіепііз- 

зітиз, недоброжелательный, завистли¬ 
вый, аЪзоІ., аісі или іп а^ш; ріиг. 
зиЪзі., таіеѵоіі, бгит, т. недоброже¬ 
латели. 

* шаШёг, Гёга, іёгнш, приносящій 
яблоки (•(•). 
таШсІпт, см. таіейсінт. 
таіі^пё, абѵ. злобно, недоброжела¬ 

тельно (прот. Ъепі^пе); въ част.=скупо, 
скудно, мало. 
таіі^пііаз, аііз, і, злонравіе, недобро¬ 

желательство, завистливость, въ част.» 
скупость, скудость. 
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таН^пиз, а, шп, злонравный; отс. 
I) й'ооб., недоброжелательный, завистли¬ 
вый (прот. Ъепі^пиз). — И) въ част., 
a) скупой, скудный (прот. Іаг^из); пер., 
«) неплодородный, соШз (+). — р) ма¬ 
лый, незначительный, слабый, Іих (•)•): 
абііиз, узкій (*)*).—Ъ) холодный въ обра¬ 
щеніи, недоступный. 
таШіа, ае, Г. злость, низость, негод¬ 

ность (прот. Ъопііаз, ѵігіиз), ѵігіиіе, 
поп шаііііа Р. Зсіріопі ріасиіззе, за свою 
доблесть, а не за подлыя качества онъ 
понравился 2с; въ част , коварство, лу¬ 
кавство (тк. въ ріиг.). 
таІШбзё, абѵ. злостно, коварно, лу¬ 

каво. 
шаІШбзиз, а, шп, злостный, ковар¬ 

ный, лукавый. 
таііѵбі..., см. шаіеѵоі... 
таііёбіиз, і, т. молоточекъ, пер., а) 

отводокъ, ростокъ. — Ъ) зажигательная 
стрѣла. 
шаііёпз, і, т. иолотокъ. 
таіо, таійі, таііе, I) больше хотѣть, 

лучше желать, предпочитать, съ асе., 
съ іпГ. или съ асе. с. іпГ.; рѣдко съ пот. 
с. іпГ.; тк. съ сон). — И) въ част., же¬ 
лать больше добра, быть болѣе распо¬ 
ложеннымъ, едо ѵего диатдиат ШЗ 
отпіа таіо диат тіЬі 
таІбЪаШгбп или -йт, і, п. душистая 

кассія (по другимъ = бетель); теіоп., 
дорогая мазь, добываемая изъ листьевъ 
душистой кассіи. 

1. таіит, і, п. зло, см. таіиз II. 2. 
2. таіит, і, п. яблоко, отс. аигеа 

таіа, айвы (*(*). 
1. таіиз, а, ит, сотр. рё^бг, пеиіг. 

рё^йз, з*бгіз, зирегі. реззітиз, а, пт, 
худой, дурной по своей природѣ и по 
своей сущности (прот. Ъопиз), I) какъ-бы 
зиіу.,дурной въ физич.,умств. и нравств. 
отнош., плохой, негодный, А) въ физич. 
и умств. отнош.: 1) вооб.: ѵіпит, ѵег- 
зиз.—2) въ част.: а) по виду, плохой, 
невзрачный, безобразный, сгиз (*)*). — 
b) для дѣла плохой, никуда негодный, 
роёЧа.—с) для битвы негодный, слабый, 
дихіа Ъопі таіщие. — В) въ нравств. 
отнош., злой, безнравственный, злона¬ 
мѣренный, нечестивый, безбожный, мо¬ 
шенническій, 1) вооб., іпдепішп, тогез: 
рЬіІозорЬиз.—зиѣзі;., таіиз (мошенникъ) 
аиі Іііг (•)*).—особ, въ ріиг., таіі, злые 
люди.—2) эмфат.: политически дурной= 
неблагонамѣренпый, сіѵіз.— зиЪзГ., таіі, 
неблагонамѣренные л., демагоги. — II) 
какъ-бы оЪ]., 1) аф., по отношенію къ 
производимому впечатлѣнію, состоянію, 

положенію кого-л., дурной, плохой, злой,, 
несносный, вредный, опасный, гибель¬ 
ный, неблагопріятный, несчастный, «) о 
тѣлесномъ и душевномъ состояніи, дпаз» 
таіа ѵаіеіибо апіті. — р) о физич. 
бѣдствіяхъ и обстоятельствахъ, неснос¬ 
ный, тягостный, іетрезіаз (*)*): соріа, 
излишество (*(*). — у) о мѣстности, ѵіа. 
рфг (*}•). — 6) о вредныхъ вещахъ, Гак 
(І); особ, о ядѣ и отравѣ, сісиіа (і): 
барез (*)*). — е) о языкѣ, рѣчи и т. п.* 
злой = язвительный, оскорбительный* 
сагтеп, пасквильное стихотвореніе, па¬ 
сквиль (•)*): диегітопіае, несправедливыя 
(•)*); или заговорный, волшебный, Ііп- 
§иа.—?) объ извѣстіяхъ, слухахъ, дур¬ 
ной = вредный, несчастный, пипііиз. — 
у) объ образѣ мыслей, дурной, нелестный,, 
таіат оріпіопет ЬаЪеге бе аф.—#) о 
житейскихъ обстоятельствахъ и душев¬ 
номъ состояніи, рибог, ложный, неумѣст¬ 
ный: атѣіііо, предосудительное. — і) о 
дѣйствіяхъ, отношеніяхъ и положеніяхъ 
людей, дурной, скверный, вредный, опас¬ 
ный, Гасіпога, ехетріит, тоз (образъ 
дѣйствія, способъ); неблагопріятный, не¬ 
счастный, печальный, гез: ехішіз: іа 
ре^огет рагіеш тиГагі, измѣняться къ 
худшему: іп реіиз гиеге, ухудшаться 
(*І^). — асе. пеиіг. (поэт. вм. таіе) та- 
Іит гезропзаге (•)*). — х) о предзнамено¬ 
ваніи и обо всемъ, касающемся его, не¬ 
благопріятный, несчастный, зловѣщій* 
аизріеішп: аѵіз ши аіез (і*).—2) зиЪзі.* 
таіит, і, п. (зирегі. реззітит, і, п.) п 
ріиг. таіа, бгит, п. зло, а) въ тѣлѣ 
физич. и умственное зло, страданіе, бо¬ 
лѣзнь, лихорадка, недугъ, недостатокъ* 
порокъ. — Ъ) внѣшнее зло, несчастіе, 
бѣдствіе, и именно о наказаніи, побояхъ, 
пыткѣ; объ опасности, нуждѣ, вредѣ* 
гибели, таіо геі риЫісае, ко вреду го¬ 
сударства; поэт. тк. о злодѣяніи, Гата. 
ѵеіегит таіогит; наконецъ, какъ вос¬ 
клицаніе наше: чортъ возьми! или =■ 
скажи на милость! 

2. таіиз, і, Г. яблонь, яблонное де¬ 
рево. 

3. таіиз, і, т. I) мачта. — II) въ 
циркѣ и театрѣ, перекладина, къ кото¬ 
рой прикрѣпляли полотняную крышу.— 
III) іштіиіп таіі, длинные, отвѣсно по¬ 
ставленные угловые столбы башенъ. 
таіта, ае, Г. мальва (растеніе). 
ташта, ае, Г. титька у женщипъ в 

мужчинъ, ивъ этомъ смыслѣ грудь (особ, 
женская), сосецъ (у самки), тапшіат 
ргаеѣеге, баге, кормить грудью. 
тапсерз, сіріз, и архаич. ейріз, пи 
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пріобрѣтающій ва деньги на аукціонѣ 
иди на публичныхъ торгахъ конфиско¬ 
ванное имущество и т. п., отс а) по¬ 
купщикъ.— Ь) откупщикъ.—-с) подряд¬ 
чикъ. 
тапсірішп, Іі, п. I) соб., Формальное 

пріобрѣтеніе собственности, Формальная 
купля вещи; отс. Іех тапсіріі, купчая, 
купчій актъ: шапсірі (тапсіріі), 
право собственности: тапсіріо йаге, 
передать продажею въ собственность, 
продать: тапсіріо ассіреге, пріобрѣсти 
куплею: зиі тапсіріі еззе, быть неза¬ 
висимымъ: гез тапсіріі, предметы при¬ 
надлежащіе кому по праву собственно¬ 
сти. — II) теіоп., рабъ, невольникъ, 
невольница. 
т&асіро, аѵі, аішп, аге, Формально 

передавать въ собственность, продавать. 
тапспз, а, нт, увѣчный, тапсі ас 

йеѣііеь, увѣчные и калѣки; пер., а) не¬ 
полный, несовершенный. — Ь) безсиль¬ 
ный, слабый. 
. ташШпт, і, п. порученіе; отс. ^и- 
йісіит тапйаіі (о неисполненіи поруче¬ 
нія). 
тапйаійз, п, т. порученіе, приказа¬ 

ніе, тапйаіи, по поруч нію. 
1. тапйо, аѵі, аінг:, аге, I) вручать, 

сдавать на руки, ввѣрятг, поручать, пред¬ 
оставлять, аісі та^ізЪгаіит, Ьопогез: 
Ьогйеа зиісіз, посѣять на к (1*): согриз 
Ьшпо, предать тѣло землѣ (*(■): зейі^ае, 
предаться б., обратиться въ бѣгство: 
а^й тепііЬиз, запечатлѣть въ умахъ: 
тетогіае, запомнить, выучить: Ііііегіз, 
записать, отмѣтить. — II) въ част., по¬ 
ручать, давать порученіе, приказывать, 
аісі, съ асе. или съ иі, пѳ с. соп). или 
съ однимъ сопі»; тк. аісі <1ѳ а^а ге: 
аісі или ай а^т, велѣть сказать кому 
что-н., велѣть увѣдомить кого. 

2. тапйо, тапйі, тапзпт, ёге, I) же¬ 
вать, аЪзоІ. или ащй (Ъшпшп, о кажу¬ 
щемся жеваніи дрожащихъ губъ сражен¬ 
наго воина *)*).—II) прегн., ѣсть, грызть, 
Іога (отъ голода). 
шапё, зиЬзі. іпйесі. пеиіг. утро, тиііо 

тапе, очень рано: тапѳ егаі (*)*); айѵ. 
утромъ, рано, Ъепѳ тапе, рано утромъ. 
шапёо, тапзі, шапзпт, ёге, I) іпіг. 

оставаться, А) вооб. (прот. аЪіге, ехіге, 
іи^еге, ѵепіге, айѵоіаге), аЬзоІ. иди съ 
іп. с. аЫ., съ ай с. асе. или съ &еп. 
Іосі (йоті). — ітрегз., тапеіиг, оста¬ 
ются. — В) прегн., 1) оставаться всю 
ночь, проводить всю ночь, заЬ Іоѵе Ггі- 
^ійо (■(•).— 2» оставаться, а) продолжать¬ 
ся, держаться, не измѣняться, іп ѵііа; 

пер., о неодуш., зио зіаіи: ай позігапь 
аеіаіеш: іоізаесиіа, тапеі Іех, остается 
въ силѣ.— Ь) оставаться твердымъ, быть, 
постояннымъ, іп оШсіо; отс. тапеаі» 
пусть будетъ такъ. — И) іг. ждать, до¬ 
жидаться кого, чего, а) соб., ацт: 
айѵепіит. — Ь) пер., о неодуш., дожи¬ 
даться кого, предстоять кому, іпйідпа, 
Яаае тапепі ѵісіоз. 
тапёз, Іпт, т. души умершихъ, тѣни, 

усопшихъ; пер., а) (поэт.) подземное- 
царство. — Ъ) трупъ, бренные останки» 
отпішп пийаіоз тапез. 
тапіЫае, см. таппЪіае. 
тапіезе, агат, I1. длинпыѳ рукава,, 

іипісае; пер., ручныя оковы, цѣіш- 
(прот. рейіса, сотрсз). 
тапісаіиз, а, пт, съ длинными рука¬ 

вами. 

тапІГезІё и тапІГезіб, айѵ. явног 
очевидно. 
тапІГезіо, аѵі, аішп, аге, дѣлать оче¬ 

виднымъ, обнаруживать. 
тапііезіпз (тапйіезіпз), а, пт, ося¬ 

зательный — явный, очевидный, I) вооб.: 
рессаішп, саейез, ЬаЬеге а^й рго тапі- 
іезіо.—II) прегн.—а) очевидными дока¬ 
зательствами уличенный, изобличенный: 
тапіГезіиз соп^игаііопіз (въ заговорѣ), 
зееіегіз; тк. аЬзоІ., посепз (преступ¬ 
никъ). — Ъ) явно обнаруживающій, по¬ 
казывающій несомнѣнные признаки, йо- 
Іогіз (*(*). 
тапіріиз, і, т. см. тапіриіпз. 
тапіргёііит, см. таппргеііпт. 
тапірйіагіз, е, принадлежащій къ. 

манипулу, тап іийісез, судьи изъ рядо¬ 
выхъ: тап. тііез и зиЪзі. тапірйіагіз, 
рядовой, тапіриіагез теі, мои сослу¬ 
живцы. 
тапірйіаііт, айѵ. по манипуламъ» 
тапірйіпз (у поэт. тк. тапіріпз), іг 

т. I) горсть^ пучокъ, особ, пучокъ сѣна,, 
привязанный къ шесту и составлявшій 
первоначально знамя римскаго войска,. 
Шісшп тапіріі (|).—II) пер., манипулъ 
(отрядъ пѣхоты, состоявшій изъ 120, 
если это были ѵеіііез, Ьазіаіі или ргіп- 
сірез, или 60, если это были ігіагіі; ср. 
рота). 
тапппз, і, т. галльская лошадь, ко¬ 

роткая, но рѣзвая. 
тапо, аѵі, аіит, аге, I) іпіг. 

течь, литься, А) соб.: а) о жидкости,. 
аЬзоІ. или аЦа ге (напр. сиііег шапапз- 
спюге,ножъ, съ котораго течетъ кровь).— 
Ъ) о воздухѣ и др. предм., разливаться,, 
распространяться, съ аЬ с. аЫ., съ рег 
с. асе, — В) пер.: а) проистекать, съ 
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«;Ъ, сх с. аЫ. — Ь) распространяться, 
<5ъ аЫ. Іосі (іоіа игЪе, по всему городу), 
юъ рег с. асе. или съ асіѵ. (Іощриз); 
отс. прегн. = распространяться въ пуб¬ 
ликѣ = пріобрѣтать извѣстность, огаііо 
шапаіига. — с) утекать — улетучивать¬ 
ся, забываться, ріепо йѳ ресіоге тапаі 
<1*). — II) іг = лить, Іасгітаз, проли¬ 
вать (•(*); карт., теііа роёііса (1*). 
тапвіо, бпіз, і*. оставаніе, пребываніе 

{прот. йесеззіо, (іізсеззиз, ехсеззиз) 
тапвиёіасіо, Гёсі, іасіит, ёге, раза. 

тапзпёПо, іасіиз зит, іХёгі, со б. при- 
ру чать, I) со б., животное дѣлать руч¬ 
нымъ. — II) пер., людей и т- п., а) по 
образу мыслей, свойству = обуздывать, 
укрощать, рІеЪет —Ь) по образованію^- 

•смягчать, лишать грубости. 
тапзпеясо, впёѵі, зиёіпш, ёге, дѣ¬ 

латься ручнымъ, пер., дѣлаться крот¬ 
кимъ, смягчаться. 
шапзпёіё, айѵ. кротко, безропотно* 
тапзпёіййо, йіпіз, Г. ручное состоя¬ 

ніе (прот іегііаз); пер., кротость, мяг¬ 
кость въ образѣ мыслей и поступкахъ; 
юте. цивилизація (прот. ейегііаз, іпЬи- 
шапііаз). 
шапзпёіпз, а, пт, прирученный; отс. 

ручной, домашній (прот. іегиз); пер. = 
кроткій, мягкій, ласковый, миролюбивый 
(прот. іегиз). 
тапіёіё (тапШё), із, п. ручникъ, 

полотенце. 
тапііса, ае, Г. сума, ранецъ* 
тапйМае (шапіЫае), агат, Г. воен¬ 

ная добыча, особ.=деньги, вырученныя 
ютъ продажи добычи; въ част., доля пол¬ 
ководца; пер., добыча. 
шапйЬгКиш, Іі, п. ручка, рукоятка* 
тапйіезіиз, а, пт, см. тапіГезіиз. 
тапйтіззіо, опіз,і. отпущеніе на волю 

раба. 
шапйшШо, тізі, тіззпт, ёге, отпу¬ 

скать на волю раба. 
тапйргёііит ^шапіргёііпш) н отд. 

тоапиз ргёііиш, Іі, п. плата за работу, 
недѣльная плата; пер., награда. 
тапйз, йз, Г. рука, I) соб. н карт.: 

А) вооб.: тапйз йехіега, прот. Іаеѵа, зі- 
пізіга: іепеге іп тапи и (*}*) таші: 
{карт.) тапи іепеге, знать навѣрное: 
тапи іепегі, быть яснымъ, очевиднымъ.— 
іп тапіЪиз еззе, а) быть въ рукахъ, 
іп тапіЪиз Магз ірзе, теперь исходъ 
сраженія всецѣло зависитъ отъ нашей 
храбрости (і*).—р) быть въ обработкѣ, 
ІіЪег шіЬі езі іп тапіЪиз, я составляю 
книгу.— у) быть близко, находиться въ 
самомъ близкомъ разстояніи.— д) теперь 

происходить, сейчасъ совершаться; Ьа- 
Ъегѳ іп тапіЪиз аіцт, лосить кого на 
рукахъ: ЪаЪегѳ іп тапіЪиз аЦй, имѣть 
что въ рукахъ (=заниматься чѣмъ-н.): 
ай тапшп (подъ рукою) еззе, ЪаЪегѳ.— 
ЪаЪегѳ ай тапшп зсгіЪае Іосо: йе тапи 
(собственноручно) Гасеге: тк. тапи ра- 
гёге зіЪі Іеіит, собственноручно лишить 
себя жизни (*(•): йѳ тапи іп тапит (изъ 
рукъ въ руки) ігайегѳ. — рег тапйз, а) 
руками, на рукахъ, ігаЬеге: рег тапйз 
зегѵиіае зегѵаіиз, благодаря рабынѣ. — 
р) изъ рукъ въ руки, ігайегѳ; карт., 
ігайііае рег тапйз геіі^іопез, унаслѣдо¬ 
ванныя отъ предковъ. — іпіег тапйз, 
а) руками, аиГеггі, ргоіеггі. — р) подъ 
руками, въ рукахъ, ѵегзагі. — у) іпіег 
тапйз еззе, находиться передъ глазами 
(1*); тапіЪиз аедиіз (при равномъ успѣхѣ) 
йігітеге ри^пат, прекратить сраженіе 
послѣ нерѣшительнаго боя (тк. аеяиа 
тапи йізсейеге): тапйз йаге, или ѵу) 
йаге тапйз ѵісіаз, или (|) тапйз йе- 
йеге, сдаться безъ дальнѣйшаго сопро¬ 
тивленія, признать себя побѣжденнымъ.— 
В) въ част.: 1) кулакъ = личная храб¬ 
рость, сила, тапи іогііз: тапи сареге 
игЪез: соттіііеге тапит Теисгіз, всту¬ 
пить въ рукопашный бой съ т. (і); ср. 
сопіего и сопзего.—2) схватка, насиліе, 
ай тапит ѵепігѳ или ассейеге, вступить 
въ рукопашный бой, схватиться (тк. іп 
тапйз ѵепіге): ргоеііит іп тапіЪиз іа- 
сеге, сражаться въ рукопашномъ бою.— 
3) властная рука => власть, рег тапйз: 
ш тапи аіф еззе или зііит еззе, на¬ 
ходиться въ чьей-л. власти: тапи тіі- 
іеге или етіііеге, см. тапитіііо и етіі- 
іо: сопѵѳпігѳ іп тапит, см. сопѵепіо.— 
4) работа рукъ человѣческихъ (въ про¬ 
тивоположность природѣ), искусство, 
тапи ^иае^егѳ: тапи заіа, хлѣба, по¬ 
сѣянные людьми: игЪз тапи типіііз- 
зіта, весьма искусно укрѣпленный: а^иа 
ріиѵіа тапи посепз, собранная дождевая 
вода, вредящая участку сосѣда. — II) 
теіоп.: 1) рука, т.-е. работа, тапйз 
ргеііит, см. тапиргеііит: ехігета та- 
пиз поп ассеззіі е^из орегіЪиз, его ра¬ 
боты не докончены, не отдѣланы окон¬ 
чательно.—2) рука= почеркъ, тк. втнль 
художника, агіШсиіп тапйз тігаіиг (|).— 
III) пер.: 1) хоботъ слона. — 2} тапйз 
іеггеа, абордажный крюкъ, — 3) толпа, 
въ дурномъ смыслѣ = шайка, а) вооб.: 
соп]игаіогит, отс. поэт, люди = рабо¬ 
чіе.—Ъ) отрядъ солдатъ, ранга: тапит 
сопйисеге. 
тараііа, Іит, п. юрты, шалаши, ко- 
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торые африканскіе номады перевозили 
съ собою, кибитки. 
тарра, ае, Г. кусокъ полотна, особ. 

салФетка. 
тагаіЬгиз, і, ш. и шагаіЬгпш, і, п. 

укропъ (чисто дат. іепісиішп). 
тагсёо, йі, ёге, быть вялымъ, пер.= 

быть вялымъ, слабымъ.—рагі. тагсепз, 
вялый, слабый. 
тагсезсо, ёге, вянуть, пер., дѣлаться 

вялымъ, слабымъ. 
тагсШз, а, ит, увядшій; пер., вя¬ 

лый, слабый, разслабленный. 
тагё, ій, аЫ. і, п. море (прот. іегга), 

I) соб.: позігшп шаге, Средиземное м.: 
зирегшп, Адріатическое или Іоническое 
м.: іпГегит, Этрусское м.: тагі, моремъ, 
на морѣ: Іегга тагщие, іегга еі (ас) 
тагі, на морѣ и на сушѣ: тагіа опт іа 
саеіо тізсеге (поднять страшную бурю*)*): 
роііісегі тагіа еі топіез, погов., обѣ¬ 
щать золотыя горы: іп таге йтбеге 
аяиаз, носить воду въ море (=попустому 
трудиться *(■).—-II) теіоп., морская вода. 
таг&агііа, ае, Г. и таг&агііит, і, п. 

жеичужина, перлъ. 
* таг&Іпо, аѵі, аіит, аге, окаймлять, 
шаг^о, &Іпіз, с. край; пер., граница, 
шагіпиз, а, ит, морской (къ морю от¬ 

носящійся, въ морѣ находящійся, изъ 
моря выходящій, на морѣ происходящій гс) 
Ьшпог: Ѵепиз, происшедшая изъ мор¬ 
ской пѣны (*(*): гоз, розмаринъ, 
тагііа, ае, $. см. тагііиз, а, ит. 
тагііаііз, е, супружескій, брачный. 
тагШпшз и тагіійтиз, а, ит, а) 

морской (въ, на морѣ находящійся гс; 
прот. іеггезіег), паѵіз: Ъеіішп, война 
на морѣ или война съ морскими разбой¬ 
никами. — Ъ) приморскій (прот. тесіі- 
іеггапеиз или гетоіиз а тагі), сіѵііаз: 
рогіиз, портъ. — зиЬзі. тагіііта, Огит, 
и. приморскія эемли. 
тагііо, аѵі, аіит, аге, сочетавать 

бракомъ; пер., иіто, привязывать вино¬ 
градъ къ вязу (1). 
тагііиз, а, ит, супружескій, брач¬ 

ный; въ част., сочетавшійся бракомъ, 
йгаіге тагііа зогог. — зиЬзі., а) тагі¬ 
іиз, і, т. супругъ (прот. саеІеЬз); пер., 
ш. оіепз, козелъ (•(■).— Ь) тагііа, ае, і. 
супруга (•)■). 
тагтбг, бпз, п. мраморъ; теіоп., 

a) тагтога, издѣлія изъ мрамора, мра¬ 
морныя доски = мраморные памятники.— 
b) мраморная статуя (■)*).—с) тагтога= 
каменистая гора (і*). — (I) (поэт.) глад¬ 
кая, зеркальная поверхность моря. 
шагшбгбиз, а, ит, мраиорцый; поэт. 

пер., похожій на мраморъ, бѣлый капъ 
мраморъ, блестящій, §е!и, ледъ: аециог,. 
гладкая, зеркальная поверхность моря(*(*). 
таз, тагіз, т. I) мужского пола, муж¬ 

ской, зиЬзі. (прот. іетіпа) = а) муж¬ 
чина.— Ь) самецъ.—И) поэт пер., муже¬ 
ственный, сильный. 
тазсйііпиз, а, ит, мужской, муж¬ 

ского пола (прот. Гетіпіпиз). 
тазсйіиз, а, ит, I) мужского пола, 

мужской; зиЬзі. тазсиіиз, і, т. муж¬ 
чина.—II) пер., мужественный, сильный. 
тазза, ае, і. комъ, кусокъ, Іасііз- 

соасіі (сыру *(*) * аигі, слитокъ золота (*(*); 
поэт. = груда, масса (о хаосѣ). 
тазігйса (тааігй&а), ае, і. тулупъ, 

вильчура: отс. шазігисаіиз, а, ит, одѣ¬ 
тый въ тулупъ (вильчуру). 
таіага, ае, і. и таіагіз или таіёгіз, 

із, Г. дротикъ, метательное копье галловъ. 
таіёг, ігіз, Г. мать, I) соб.: 1) о лю¬ 

дяхъ, а) вооб., ігаіег еа<1ет таіге па- 
іиз (прот. иігоцие рагепіе паіиз): таігет 
йегі <Іе Іоѵе, стать матерью (= забере¬ 
менѣть) отъ Ю. (*(■): таігет еззе, стать 
матерью (= быть беременной *(*): таіег 
Гатіііаз или Гатіііаѳ, см. Іатіііа. — Ь) 
въ част.: а) = жена. — р) матушка, 
старушка. — у) о богиняхъ, какъ про¬ 
звище, Уезіа таіег (*{*). — 2) о живот¬ 
ныхъ, матка. — 3) пер.: а) о деревѣ, 
стволѣ, маточный стволъ. — Ь) о горо¬ 
дахъ, метрополія, тк. столица. — с) о 
странахъ, мать. — II) теіоп., материн¬ 
ская любовь, зітиі таігет ІаЬагѳ зеп- 
зіі (*(■). — III) карт., причина, начало, 
источникъ, корень, основаніе, таіег 
Ьопагшп агііит езі заріепііа. 
таіегсйіа, ае, і. матушка, маменька» 
таіёгіа, ае, $. и таіёгіёз, ёі, і. I) ма¬ 

терія, вещество, а) вооб.: таіегіат 
(горючее вещество) ргаеЬеі зе^ез агісіа.— 
Ь) въ част., матеріалъ, а) строевой ма¬ 
теріалъ всякаго рода, строевой лѣсъ 
(прот. Іідпа, дрова); отс. таіегіез ѵіііз, 
стволъ (прот. загтепіа): таіегіат сае- 
<1егѳ, рубить лѣсъ. — р) съѣстные при¬ 
пасы, сопзитрзіззе отпет таіегіат 
(*(■). — II) пер.: а) матерія, предметъ, 
асі іосапсіит, агііз: аециііаііз (справед¬ 
ливости).—Ь) запасъ, йсіі (|).—с) при¬ 
чина, начало, поводъ, зейіііопіз: таіе¬ 
гіат (Іагѳ іпѵМіае: рго таіегіа, сообразно 
съ дѣломъ (*(■). — (1) способности, тк. 
природное дарованіе, талантъ, природ¬ 
ное свойство, Саіопіз: поп зшп таіегіа 
сіі&па регіге. іиа, я не заслуживаю того, 
чтобы погибнуть, благодаря твоей без¬ 
чувственности (жестокости *|*). 
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* таіёгШиз, а, ит, построенный изъ 
дерева, аѳііез шаіе таіегіаіае, домъ, по¬ 
строенный изъ плохого лѣса. 

* шаіёгіог, агі, рубить лѣсъ, запасать 
строевой лѣсъ. 
таіёгіз, си. шаіага. 
таіегпиз, а, пт, матерній, материн¬ 

скій, аѵиз, по матери. 
таіегіёга, ае, Г. тетка (сестра ма¬ 

тери). 
таІЬётОДсиз, а, пт, математическій, 
таігісійа, ае, т. матереубійца. 
таМшбпІпт, Іі, п. бракъ, супруже¬ 

ство; ріиг. теіоп., таігітопіа, замуж¬ 
нія женщины, супруги. 
таігіптз, а, ит, имѣющій мать въ 

живыхъ. 
таігбпа, ае, Г. почтенная женщина, 

матрона (прот. тегеігіх); въ част., за¬ 
мужняя женщина. 
таігбпаііз, е, принадлежащій, при¬ 

личный почтенной, или замужней жен¬ 
щинѣ (прот. риеііагіз, ѵіг^іпаііз). 
таійгё, айѵ. во-время, а) во-время, 

въ надлежащее время, заііз ш. оссиг- 
геге. — Ъ) заблаговременно, рано, т. 
«іесейеге, преждевременно умереть. 
таійгезсо, таійгйі, ёге, I) созрѣвать, 

поспѣвать.—II) мужать, крѣпнуть^ раз¬ 
виваться (о физической и душевной крѣ¬ 
пости). 
таійгііаз, аііз, Г. I) зрѣлость, спѣ¬ 

лость.—II) пер., полное развитіе, а) вооб.: 
зееіегшп: іетрогит (бѣдственнаго по¬ 
ложенія). — Ъ) въ част.: се) умственная 
зрѣлость, зрѣлое сужденіе, зепесіиііз.— 
/?) настоящая пора, своевременность, 
еіиз геі. 
таійго, аті, аіиш, аге, I) іг.: А) соб., 

дѣлать зрѣлымъ, приводить въ зрѣлость, 
въ разз. = созрѣвать, поспѣвать. — В) 
пер.: 1) во-время, заблаговременно ис¬ 
полнять что-н. (прот ргорегаге, поспѣ¬ 
шить), пшііа (*)•).—2) ускорять, соеріа, 
аіеі тогіет.—съ іпГ., спѣшить, поспѣ¬ 
шить съ чѣмъ, аЪ игЬѳ ргойсізсі, по¬ 
спѣшно отправляться. — II) іпіг. не 
медля приступать къ дѣлу, спѣшить, 
поп роіѳзі На таіигаге, скоро прійти: 
Іе^аіі іп А&ісат таіигапіез ѵепіипі, 
поспѣшно приходятъ: таіигаіо ориз езі, 
•нужно немедленно приступить къ дѣлу. 
таінгнз, а, пт, 1) зрѣлый, А) о пло¬ 

дахъ, спѣлый, рота. — В) зрѣлый, го¬ 
товый, 1) физич. а) вооб.: зоіез, силь¬ 
ные солнечные лучи (•)*): Іих, полный 
<-}-): ѵепіег, на сносяхъ (-(*), тк. о жен¬ 
щинѣ (*(■), іпіапз, доношенный (I). — Ь) 
мо возрасту, зрѣлый, взрослый, возму¬ 

жалый, уіг^о (і*); съ аЫ., таіпгиз ап- 
піз, въ зрѣлыхъ лѣтахъ (|); съ йаі., 
Шіа шаіига ѵіго (*{*): шаіигиз ітрегіо 
(для правленія). — о престарѣлыхъ, пре- 
старѣлый, въ преклонныхъ лѣтахъ, та- 
іигиз аеѵі, пожилой, старый.— о самомъ 
возрастѣ, аеіаз, зрѣлый: зепесіа, пре¬ 
клонная (*)*). —2) пер.: а) по уму и ха¬ 
рактеру, зрѣлый, апіті и апіто (*(•).— 
Ъ) по развитію, созрѣвшій, назрѣвшій, 
находящійся на высшей точкѣ своего 
развитія, своевременный, благовремен¬ 
ный, удобный, діогіа, ѵігіиз, зейШо: 
зсгіЪепйі ехзресіапбиш іетриз таіигіиз, 
болѣе удобное. —* И) заблаговременный, 
ранній, 1) соб.: Ьіетз, бѳсеззіо, Ьопо- 
гез (|): зит таіигіог іііо, я пришелъ 
раньше его (•(•)• — 2) пер., по развитію 
гс ранній = скорый, быстрый, ѵісіогіа, 
,Іи<1ісіит. 
таШіииз, а, пт, утренній, ранпій 

(прот. ѵезрегііпиз, посііігпиз); поэт, едиі, 
кони Авроры (*)*). 
тахіііа, ае, І. челюсть. 
тахітё (тахйтё), а<Іѵ. си. та^із. 
шахітёрёге, см. та^пореге. 
тахітпз (тахйтиз), а, ит, см. та&- 

ппз. 
* тагбпбтиз, і, т. блюдо (*)*). 
тёаійз, йз, т. хожденіе, ходъ, бѣгъ, 

полетъ, теченіе, движеніе; сопсг., ходъ, 
путь. 
тесЫіх (тёйіх), <Исіз, т. началь¬ 

никъ у осковъ (въ Кампаніи), теббіх 
Іиіісиз, высшій начальникъ. 
тёйёог, ёгі, лѣчить, врачевать, I) соб.: 

а) о лидахъ, съ <іаі., тогЬо. — погов., 
^ишп сарііі 8. К. тесіегі (іеЬеат, гейи- 
ѵіат сиго, я занимаюсь лѣченіемъ заусе¬ 
ницы, въ то время какъ долженъ былъ 
бы спасать жизпь С. Р. (т.-ѳ. изъ-за 
пустяковъ я оставляю въ сторонѣ суще¬ 
ственный вопросъ). — р) о цѣлебныхъ 
средствахъ, об. съ баі., согрогіЬиз. — 
агз тебепйі, врачебная наука. — рагі. 
зиЪзІ. тебепіез, врачи.— И) пер., при¬ 
ходить на помощь, пособлять, помогать, 
отвращать, об. съ йаі., іпсоттобіз от- 
піит: іпоріае. 

* тёдіазііпиз, і,т. чернорабочій, слу¬ 
житель (і*). 
тёйіса, ае, і. бургундскій клеверъ или 

люцерна. 
тёсИсаЪШз, е, излѣчимый, исцѣли¬ 

мый. 
тёйХсатёп, тіпіз, п. средство, I) соб.: 

а) въ хорошемъ смыслѣ, цѣлебное сред¬ 
ство, лѣкарство (тк. карт. *{*), тк. назь, 
пластырь. — Ь) въ дурномъ смыслѣ, от- 
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4>ава, отравленный напитокъ, ядъ; маги¬ 
ческое средство, чародѣйственное питье 
'(у). — II) пер., косиетическое средство 
«(румяна, бѣлила •(■). 
тёйісатепіит, і, п. средство, I) соб.: 

a) въ хорошемъ смыслѣ, цѣлебное сред¬ 
ство, лѣкарство, тк. мазь, пластырь; 
карт., смягченіе, облегченіе, особ, съ 
#еп. (чего, отъ чего). — Ь) въ дурномъ 
смыслѣ, отрава, отравленный напитокъ, 
ядъ; магическое средство, чародѣйствен¬ 
ное питье. — II) красильное средство, 
краска 

1. тёдісаіиз, а, шп, см. тейісо. 
* 2. тёсіісаійд, йз, т. магическое сред¬ 

ство, чародѣйство (і*). 
тёйісіпа, ае, I. I) врачебная наука, 

медицина.—II) врачебное средство, лѣ¬ 
карство; пер., лѣкарство = средство, 
пособіе, облегченіе. 
тёсіісо, аѵі, аіиш, аге, травянымъ 

сокомъ, цѣлебною силою (тк. магиче¬ 
ской силой) снабжать, травянымъ со¬ 
комъ спрыскивать, окроплять, 1) вооб.: 
оссиііе шесіісапз, снабжающій цѣлебною 
силою, зетіпа (і*). — рагі., тебісаіа 
роііо, цѣлебный напитокъ; йги^ез, вол¬ 
шебныя травы (ср. разрывъ-трава): зот- 
пиз, вызванный колдовствомъ (*(*): ѵіг§а, 
магическій прутъ (*(*): зебез, опрыскан¬ 
ныя травяными соками (*(*).—И) въ част., 
красить, саріііоз (*)*): 1апаше(ІісаІаГизо(і*). 
тёйісог, аіиз вит, агі, лѣчить, аісі 

<+): аЦсі (1*). 
тё&сиз, а, ит, врачебный, цѣлебный, 

агз, врачебная наука (*)*); зиЬзі., тесіі- 
сиз, і, т. а) безъимянный палецъ. — 
b) врачъ. 
тёйіёіаз, аііз, Г. средина. 
* тёйітппт, і, п. и шёйітпиз, і, т. 

Х§еп. рі. об. тесіітпйт), греческій че¬ 
тверивъ (мѣра хлѣба). 
тёДійсгіз, е, посредственный, незна¬ 

чительный, небольшой, I) соб.: соріае, 
іатіііа. —И) пер., обыкновенный, а) низ¬ 
каго состоянія, ѵіг. — Ь) = посредствен¬ 
ный, заурядный, не особенный (ср. ни¬ 
чего себѣ), роёіа (*)*), іп^епіит: поп 
тесііосгіз сіііі^епііа, необыкновенная осмо¬ 
трительность. — пеиіг. рі. зиЬзі., тебі- 
ссгіа §егеге, совершать маловажныя дѣ¬ 
ла. — с) малымъ довольный, скромный, 
тіг, апітиз: поп т. апітиз, не доволь¬ 
ствующійся малымъ, т.-е. честолюбивый 
умъ. 
тёйібегііаз, аііз, I. I) посредствен¬ 

ность, незначительность, ничтожность.— 
II) средина, умѣренность; отс. рі. тс- 

«Шосгііаіез, умѣренныя страсти. 

тёйібегііёг, асіѵ. I) посредственно, въ 
незначительной степени.—II) умѣренно, 
терпѣливо, акрі поп т. іегге. 
тёйііаііо, бпіз, і. I) размышленіе, а) 

вооб., размышленіе, мысль о чемъ, Ми- 
гі таіі. — Ь) въ част., приготовленіе къ 
чему, оЪешніі типегіз. — II) пер., при¬ 
готовительныя занятія, подготовка, тѳ- 
сіііаііопѳ (Іосоз) рагаіоз Ьаѣеге. 
тёйііеггапёпз, а, шп, средиземный, 

внутри страны лежащій, внутренній 
(прот. тагііітиз); зиЬзі., тесіііеггапеа, 
Огит, п. внутреннія части страны, вну¬ 
тренняя страна. 
тё(Шог, аіиз ѳпт, агі, I) думать о 

чемъ, обдумывать, размышлять о чемъ, 
а) вооб.: аЦ<1, <Іѳ аЦа ге или съ допол. 
предл. — Ь) въ част., помышлять, за¬ 
мышлять что, приготовляться къ чему, 
аЦ<1, а<1 аѣрі: іп аЦсі (•[■); съ іпі. — 
II) подготовляясь упражняться въ чемъ, 
подготовляться, БетозіЬепез регіесіі те- 
сіііапсіо (предварительными упражненія¬ 
ми), иі еіс. —рагі. тесіііаіиз, а, ит, 
разз. = заранѣе обдуманный или приго¬ 
товленный. 
тёДіит, Іі, п. см. тесііиз I, А, 1, 

с и II. 
тёсііиз, а,^ит, I) средній, въ среди¬ 

нѣ находящійся, лежащій (прот. зшп- 
пшз и іпіішиз или ішиз, ргітиз и 
ехігетиз, огіепз и сасіепз), А) соб.: 
1) о пространствѣ: а) вооб.: щесііиз 
тшніі дли іеггае Іосиз, центральная 
точка, центръ: зе тебіат Іосаѵіі, за¬ 
няла мѣсто по срединѣ (*(*). — съ §еп. 
рагі., еіі&еге Іосит еагит ге^іопит 
тебіит: Іосиз те(1іиз иі^іиз^ие, м. на¬ 
ходящееся на серединѣ дороги между 
обоими. — ѣ) рагііі. = по срединѣ, по¬ 
среди, рег тесііа Ьозііит іеіа, среди 
гс: іп тесііо Іого, посреди ф.: а тес&о 
зраііо, на половинѣ дороги: ех тесііо 
іііпеге, посреди пути: а тесііо соііе, 
посреди холма: тк. а тесііа Ігопіе, на 
срединѣ лба: е тесіііз Саезагіз рагіі- 
Ьиз, изъ среды гс: сопзісііі зсориіо те- 
сііиз, посреди скалы (*(*): тебіит аЦт 
сотріесіі, обхватить, обнять кого — 
с) зиЬзі., тесіішп, Іі, п, средина, вну¬ 
треннее пространство, центръ, іп тесііо 
аебіит или тесііо аесііит; поэт, съ 
двумя §ѳп., посіе ѵоіаі тесііо саеіі 
іеггаедие, между небомъ и эемлею. — 
въ част.: средина, какъ пунктъ, а) 
куда всѣ сбрасываютъ свой багажъ гс, 
іп тебіит или (рѣдко) іп тесііо сопр¬ 
еете загсіпаз, или около котораго всѣ 
собираются въ кучу, а^т іп тебіит 
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ассіреге, толпою окружить кого; или 
куда съ обѣихъ сторонъ устремляются 
враги, Діи іп теДіо саезі тііііез, долго 
рубили окруженныхъ солдатъ. — (!) гдѣ 
выставляли что-н., какъ общее достоя¬ 
ніе, доступное для всѣхъ, изъ котораго 
всѣ получаютъ долю, которымъ пользу¬ 
ются всѣ, іп теДіит ^иаегеге, (іаге, 
требовать, давать для общаго употре¬ 
бленія (■}■): іп теДіо розііа, выставлен¬ 
ное для всеобщаго пользованія (*[•): 
ѵеіиі іп теДіо розііа, точно общее 
достояніе: иѣі іп теДіо ргаеДа аДтіпі- 
зігапііЪиз еззеі, гдѣ для соблазна лежитъ 
добыча. — іп ш. сопіегге ІаиДез, добы¬ 
вать славу для всѣхъ: іп теДіит соп- 
зиіеге, заботиться объ общемъ благѣ.— 
у) гдѣ что-н. находится посреди народа, 
передъ судомъ, сторонами гс9 ѵепіапі 
іп теДіит, пусть выступятъ публично 
(предъ судомъ): іаѣиіаѳ зипі іп теДіо, 
на виду у всѣхъ: геюоѵеге е те<ііо 
Иііегаз, прибрать; отс. о спорныхъ пред¬ 
метахъ, гет іп тесіішп ѵосаге, потре¬ 
бовать дѣло на судъ: іп теДіо еззе, 
быть предъ глазами: іп теДіо ропеге, 
подвергать сомнѣнію, считать сомни¬ 
тельнымъ: а^Д іп те(ііо или іп теДіит 
геііпдиеге, оставлять нерѣшеннымъ. — 
д) какъ свободное пространство, гдѣ 
находится публика, отпіа іп тесііо 
ѵіДе*е, видѣть все (всѣ товары) лежа¬ 
щимъ на открытомъ мѣстѣ: іп тесіішп 
ргосеДеге, выступать на видъ, являться 
глазамъ: Де тесііо ге се Деге, сторониться, 
уходить съ дороги (прочь): аідт іоііеге 
Дѳ теДіо, устранить ( = убить) кого: 
гет іп теДіит рго&гге, сдѣлать что 
извѣстнымъ; отс. ѳ теДіо = изъ жизни, 
ех теДіо гез агсеззеге (■}■): ѵегѣа е те¬ 
Діо зшпріа и одно (■}■) ѳ теДіо зитріа, 
слова, взятыя изъ обыденной жизни. — 
2) о времени: а) средній, срединный, 
промежуточный, іетриз, аеіаз: теДіо 
і отроге, въ промежутокъ времени, ме¬ 
жду тѣмъ: теДііз Діеѣиз, въ теченіе 
этихъ промежуточныхъ дней: теДіит 
еззе, быть, пройти между тѣмъ (со 
слѣд. еі).—Ь) рагііі., средина, а) вооб., 
о днѣ, теДіііз Діез, полуденное время, 
полдень (■}■); « = югъ (і): іп теДіоз 
Догтігѳ Діез, до полудня (■}■): теДіа 
аезіаіе, въ срединѣ лѣта (тк. аезіи 
теДіо і*). — р) о томъ, что находится 
въ ходу, теДіит з*ат сіаззѳ іепеѣаі 
ііег, его корабль шелъ уже полнымъ 
ходомъ (*(•): теДіо зегтопѳ, среди бе¬ 
сѣды (1*).— с) зиѣзі. теДіит И, п. сре¬ 
дина, ^ат Діеі теДіит егаі, уже былъ 

полдень: пес Іопдит іп теДіо Іетриз,. 
диит еіс., и между тѣмъ немного про¬ 
шло времени, какъ.. (■}■). — В) карт.,. 
1) между двумя крайностями, какъ-бы* 
въ срединѣ находящійся, занимающій 
средину, а) вооб.: дшт іпіег расет е* 
Ьеіішп теДіит піЬі! іпѣегзіі. — вмѣста 
этого поэт, съ двумя деп., зі ^иіД йіе- 
Діит тогііз і,и^ае^ие.—Ь) по взглядамъ, 
поведенію гс, а) = между двумя взгля¬ 
дами или партіями занимающій средину г 
идущій по среднему пути, избравшій* 
средній путь, теДіа сопзіііі ѵіа; пер.ѵ 
о лицахъ, теДіит зе дегеге, держатъ 
себя вдали отъ партій, держаться въ 
сторонѣ. — (?) нейтральный, безпри- 
частный, теДіа ѣоИіѣ Апіопіиз: т. аті- 
сі.—у) съ побочнымъ понятіемъ неопре¬ 
дѣленности =неопредѣленный, двусмыс¬ 
ленный, нерѣшительный, гезропзшп. — 
с) по степени и мѣрѣ = посредствен¬ 
ный, обыкновенный, умѣренный, теДіа. 
Ъеііа: теДііз зегтопіѣиз, простыми ело* 
вами (■}■).— о лицахъ, т. ѵиі^из, простой 
народъ (■}■). — 2) стоящій между двумя 
крайностями, а) лавирующій, способ¬ 
ный или склонный въ тому и другому^, 
іпдепіит. — поэт, съ двумя §еп., расізт 
егаз теДіиздие Ъеііі, одинаково способ¬ 
ный къ войнѣ и миру (= для тебя без¬ 
различны были война и миръ *(•). — ѣ)> 
посредничающій, посредникъ, теДіит 
зе ойегі, предлагаетъ себя въ посредни¬ 
ки (■}■). — поэт, съ двумя деп., теДіизг 
ігаігіз зиі тоезіаедие зогогіз (+). — 3) 
вмѣшивающійся, разъединяющія, ссоря¬ 
щій, пе теДіиз оссиггеге роззіі (*(*).— 
диоз іпѣег теДіиз ѵепіі іигог (■}■). — ІІ> 
пер., половинный (прот. іоіиз), рагз, по¬ 
ловина (■}■): теДіа іепиз аіѵо, до поло¬ 
вины живота (*[•). 

41 тёДіх, см. теДДіх. 
тёДиІІа, ае, Г. мозгъ, мозговина (въ 

костяхъ): карт., нутро, сердце, душа, 
аіеі Ьаегегѳ іп шеДиІІіз или аіеі іпсіи- 
зит еззе теДиПіз, засѣсть въ душу: 
езі теДиПаз, гложетъ нутро (■}■). 
теЪегсйІё, теЬегсІё, теЬегсйІёз, кля¬ 

нусь Геркулесомъ! по истинѣ! 
тсдо, ёге, мочиться, 
шёі, шеіііз, п. медъ; пер., Ьос іиуаі¬ 

еі теш езі (пріятно ■}■). 
шёіапйгиз, і, т. чернохвостка (мор¬ 

ская рыба). 
тёШбібв, і. т. и тёШбібп, і, п. иедуп- 

ка, донникъ (видъ донника трилистнаго)- 
тёіітёіпт, і, п. медовое яблоко. 
* тёІіврЬуІІит, і, п. мелисса (люби¬ 

мое растеніе пчелъ у). 
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тёііиз, сотр., а) асу. см. ЪопиЗ.— Ь) 
абѵ. см. Ъепе. 

* теІІІГёг, іёга, Гёгшд, приносящій 
медъ (|). 
шеІШпз, а, шп, медовый, сладкій 

какъ медъ, 
тёібз, д. пѣснь. 
тетѣгапа, ае, Г. тонкая, нѣжная ко¬ 

жица; въ част., оболочка, перепонка; 
пер., а) шкурка змѣи.—Ъ) пергаментъ. 
тетЪгаііт, асіѵ. по членамъ, по ча¬ 

стямъ, мало-по-малу; пер., отрывками; 
въ част. = небольшими предложеніями. 
тетЪгпт, і, д. членъ животнаго тѣ¬ 

ла, об. ріиг. тетЬга, члены, какъ 
части тѣла; пер., членъ = часть цѣ¬ 
лаго (о неодуш. предм. и лицахъ), 
тётёі, см. е§о и теѣ. 
тётіпі, піззе, I) помнить, не забывать, 

съ §ед. или асе.— И) пер., упоминать 
о чемъ, съ сіе с. аЫ. (напр бе ехздііЬиз). 
тётбг, бгіз, I) помнящій о комъ или 

чемъ, аЬз., съ §еп. или съ допол. предл.— 
въ част., а) помнящій благодѣяніе, слѣд. 
благодарный, признательный, аЬзоІ., съ 
ід с. асе. или № рго с. аЫ. (і*). — Ь) 
помнящій обиду, злопамятный, отс. не¬ 
примиримый, оЬ ідетогет Диподія ігат, 
изъ-за гнѣва злопамятной Ю. (*)*). — с) 
предусмотрительный, заботливый (і*).— 
б) прегн., памятливый (прот. оЬІіѵіо- 
зиз). — II) асііѵ. = напоминающій, до- 
зігі циегеіа (•)*): іпбіеіі ш. роепа (•}•). 
шёшбгаЪШз, е, достопамятный, замѣ¬ 

чательный. 
тёт&гапбпз, а, шп, достойный упо¬ 

минанія, достопамятный. 
тётбгіа, ае, і7. память, I) вооб., 

А) соб.: 1) память, воспоминаніе о 
чемъ-н. прошедшемъ, аіф, аіф геі: те- 
тогіа бі^пиз, достопримѣчательный: розѣ 
Ьопйпшп тетогіаш, съ тѣхъ поръ какъ 
помнятъ люди=съ древнѣйшихъ временъ: 
аіф геі тетогіаш беропегѳ, вабыть что: 
тетогіа а1с]3 геі ехсібіі, или аЬііі, или 
аЪоІѳѵіі, что-н. забыто, о чемъ-н. за¬ 
были: тетогіае ргобегѳ или ігабеге, по¬ 
вѣствовать (объ историкѣ).—2) мысль 
о чемъ-н. будущемъ, помышленіе, рѳгіеиіі: 
Ьеііі іпіегепбі.— 3) теіоп.=то, о чемъ 
помнятъ, а) время, прошедшее и настоя¬ 
щее, рЬіІозорЬі Ьи]'из тетогіае: позіга 
тетогіа, на нашей памяти, въ наше 
время. — Ь) происшествіе, событіе, ѵеѣе- 
гіз едфбат тетогіае гесогбаііо. — В) 
пер., извѣстіе, разсказъ, преданіе, аіцб 
ргобегѳ тетогіа (устно): тетогій ас 
Шіегіз (устно и письменно): бе Ма&опіз 
іпіегіШ биріех тетогіа ргобііа езі. — 

И) прегн., память=способность помнить, 
тетогіа ѵі&еге, обладать твердою па¬ 
мятью: тетогіа іадіа ііііі, иі еіс., онъ 
обладалъ столь хорошею памятью, что 
гс: тетогіа сотргеЬедбеге, или сот- 
ріесіі, или іедегѳ аіцб, удерживать въ 
памяти, помнить что: беродегѳ аіцб ех 
тетогіа, забыть: себеге, ехсебеге, іи- 
§еге тетогіа, забываться, выходить изъ 
головы, ех тетогіа ехропегѳ, выкинуть 
изъ головы, позабыть. 
тётбгііёг, абѵ. а) по воспомина¬ 

ніямъ. — Ь) благодаря твердой памяти, 
на память. 
тётбго, аті, аіпш, аге, I) приводить 

кому что на память, напоминать кому 
о чемъ, атісНіат — И) пер., упоминать, 
разсказывать, съ асе (въ разз. съ двумя 
дот.), съ бе с. аЫ., съ асе. с. іпГ, (въ 
разз. съ дот. с. іпГ.); съ дополн. предл.— 

рагѣ. тетогадбиз какъ аб^, см. 
особо. 
тепба, ае, і. см. тепбпт. 
тепбасіпт, 1і, д. ложь, неправда, 

выдумка (дрот, ѵегит); пер., обманъ, 
осиіогит геііциогитциѳ зедзиит теп- 
басіа. 
тепбах, басіз, лживый, Ьото тед- 

бах и зиЬзі. одно тепбах, лжецъ; пер., 
о неодуш., а) обманчивый, зресиіит Ж: 
йшбиз (*)*). — Ь) ложный, вымышленный, 
батпит (•)*), іпіатіа (•)*).— с) поддѣль¬ 
ный, фальшивый, реддае (і*). 
тепбісМаз, аііз, Г. нищета, крайняя 

бѣдность. 
тепбіео, аіиз, аге, нищенски выпра¬ 

шивать. 
шепбіеиз, а, шп, нищій, крайне бѣд¬ 

ный (соб. и пер.; прот біѵез, ориіеп- 
ііззітиз); зиЪз*. т. = нищій; въ част., 
тедбіеі,попрошайки (о жрецахъ Кибелы, 
собиравшихъ милостыню •)*). 
тепббзпз, а, шп, I) разз. = полный 

недостатковъ (тѣлесныхъ и нравствен¬ 
ныхъ); отс. полный ошибокъ, ошибоч¬ 
ный, невѣрный. — II) асііѵ. = дѣлающій 
ошибки, зегѵиз 
шепбит, і, д. и (съ август, періода) 

тепба, ае, Г. недостатокъ (тѣлесный); 
отс. ошибка, погрѣшность (въ письмѣ, 
счетѣ). 
шепз, тедііз, Г. I) умъ, А) образъ 

мыслей, настроеніе, характеръ, тепз 
апіті, душевное настроеніе. — В) сердце, 
душа, тепз стуизцие із езі о/аізцие, душа 
человѣка — это его я: апіті, циі дозігаѳ 
тедііз зипі, чувства нашей души.— II) 
какъ способность мышленія, разумъ, 
умъ, 1) вооб.: тепз еі гаііо, разумъ и 
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умъ: тепз запа, здравый умъ, разсу¬ 
докъ (прот. атепііа): еззе зиае тепііз 
иди зиае тепііз сотроіет еззе, быть 
въ полномъ умѣ: тепіе саріиз или (і*) 
іпорз тепііз, слабоумный: тепіе сот- 
ргеЬепбеге или сотріесіі, понять. — 2) 

въ част., а) разсудокъ, соображеніе, 
тепзиі гебііі (*^).— Ь) бодрость, отвага, 
ргаебопшп: аббеге тепіст. — с) мысль, 
а) вооб.: тепіет ііуісеге или (іаге, или 
(І*) тійеге, подать, внушить мысль, ѵепіі 
тіЬі іп тепіет аіф геі, мнѣ приходитъ 
на мысль что-н.: ѵепіі тіЬі іп тепіет 
съ пот. или іпі., или съ иі с. сощ.: 
Ьас тепіе, съ этою мыслью.—Р) въ част.: 
асе) мнѣніе, взглядъ, Іопде шіііі аііа тепз 
езі, я совсѣмъ иного мнѣнія. — рр) на¬ 
мѣреніе, планъ, диа іасеге і(і роззіз, 
позігат ассіре тепіет (ѣ). 
шепза, ае, і. столъ, а) обѣденный, 

тепзат іоііеге, или (у) тоѵеге, или ге- 
тоѵеге, убрать. — шутл., тепзаз сопзи- 
тітиз, мы съѣдаемъ столы (= хлѣбъ, 
на которомъ лежали плоды *}*). — теіоп., 
а) столъ, обѣдъ, тіііеге аіеі бе тепза. — 
Р) блюдо, зссшиіа, дессертъ.— Ь) мѣ- 
ішлыіый столъ, мѣняльная контора; отс. 
риЫіса, общественный банкъ. — с) жер¬ 
твенникъ. 
шепза гіиз, Хі, ш. банкиръ; отс теп- 

загіі ігезѵігі или диіодиеѵігі, комиссія 
изъ трехъ или пяти лидъ, избиравшаяся 
сенатомъ на извѣстное время, для при¬ 
веденія • въ порядокъ денежныхъ дѣлъ 
государства. 
шепзіз, із, т. (деп. рі. тепзіит и 

тепзит), мѣсяцъ. 
тепзбг, бгіз, т. измѣритель; въ част., 

землемѣръ. 
шепзігйиз, а, ига, мѣсячный, I) = 

ежемѣсячный, изига. — II) одинъ мѣсяцъ 
продолжающійся, ѵіга; на одинъ мѣсяцъ 
разсчитанный; зиЬзі., шепзігиит, і, п. 
съѣстныѳ припасы на одинъ мѣсяцъ, 
шепзиз, а, иш, см. шеііог. 
шепзйга, ае, і. измѣреніе, тепзигаш 

аіф геі іасеге, измѣрить что (!): сег- 
іае ех ачиа (по водянымъ часамъ) шеп- 
зигае. — Меіоп., а) мѣра, какъ резуль¬ 
татъ измѣренія = длина, толщина, глу¬ 
бина, величина, объемъ, тепзигае іііпе- 
гит: т. розіегіог, длина заднихъ ногъ 
(*[*): гоЬогіз: ЪіЪепсіі, продолжительное! ь 
(•(*); пер., качество, достоинство, 6с*і 
(вымысла). — Ь) мѣра, которою мѣряютъ, 
тобиз тепзигае, видъ мѣры: т. пну’ог. 

гаепіа, ае, і. мята, 
іпепііо, бпіз, і. упоминаніе, особ, 

предварительное или случайное предло¬ 

женіе въ комиціяхъ или сенатѣ, съ деп. 
зиф, рІеЬіз; съ деп. оф, іиі: тепііо- 
пет аіф геі іпсЬоаге, заговорить пред¬ 
варительно о чемъ: тепііопет іасеге 
аіф геі, или <Іе аіда ге, или бе айщ. 
упомянуть, заговорить о гс, тк въ се¬ 
натѣ (о консулахъ), тк. тепііопет Ьа- 
Ьеге, или іпіегге, пли адііаге, или ^асёгѳ 
или (*(*) ііуісегѳ: тепііопет аіф геі то¬ 
ѵеге, поднять вопросъ о чемъ: іпсібіі бе 
ихогіЬиз т., случайпо зашелъ разго¬ 
воръ о ж. 
тепіХог, Шиз вига, Іігі, говорить не¬ 

правду, грѣшить противъ правды (умы¬ 
шленно или неумышленно), лгать, I) іпіг.: 
1) вооб.: (прот. ѵегшп біееге): пе рсо 
Яиібеш тепіігі: ариб аЦт. наврать ко¬ 
му.— 2) прегн.: а) о поэтѣ = вымы¬ 
шлять, выдумывать, сочинять, ііа шеп- 
іііиг (Ношегиз |).— Ь) становиться лже¬ 
цомъ = не держать слова, т. Ьопезііиз 
(съ большимъ почетомъ): т. аісі (І) — 
II) іг.: I) лгать, а) = что-н. лживо го¬ 
ворить, высказывать, выдумывать, со¬ 
чинять, аідб; съ асе/ с. іпі. — Ь) не дер¬ 
жать слова (обѣщаній), обманывать, иѳ 
оправдывать, зрет тепіііа зедез (■}■/. — 
2) ложно выдумывать, а) что-н. несу¬ 
ществующее ложно показывать, и т. о. 
вводить въ обманъ чѣмъ-н., воспользо¬ 
ваться чѣмъ какъ предлогомъ, аизріеішп 
запі саріііз боіогез (і*).—Ь) то, чѣмъ 
не обладаешь, ложно ирнсвопвать себѣ, 
сепіит бдигаз (*(*); о неодуш., пес ѵа- 
гіоз бізееі тепіігі Іапа соіогез (*}•) — 

рагі. тепіііиз разз. = а) выдуман¬ 
ный, сочиненный. — Ь) ложный, мнимый, 
поддѣльный. 
тепіига, і, п. подбородокъ; поэт., 

борода. 
шёо, аѵі, аіиш, аге, ходить, прохо¬ 

дить (объ одуш и неодуш.); отс шеап- 
ііа зібега, блуждающія свѣтила, плане- 
ты (І-). 
тёоріе, см. шеиз. 
гаёрЫііз, ііз, асе. ііш, і. вредпое 

испареніе земли (|). 
шёгасиз, а^ иш, чистый, ни съ чѣмъ 

не смѣшанный, безъ примѣси, настоящій 
(соб. и пер.). 

* шегсаЪХИз, е, продажный (*(*). 
шсгсаібг, бгіз, т. I) купецъ, торго¬ 

вецъ, особ, оптовщикъ.— II) покуп¬ 
щикъ, ргоѵіпсіагшп. 
шегсаійга, ае, Г. торговля, тегсаіи- 

гат іасеге, производить торговлю; ріиг., 
торговыя операціи. 
тегсаійз, йз, ш. торгъ, торговля; въ 

част., рынокъ, ярмарка; отс. ОІушріа- 
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«сиз, оі. сборище, собраніе (гдѣ одно¬ 
временно происходили игры и ярмарка). 
тегсеппагіиз (не тегсёпагіиз'), а, ит, 

наемный, нанятой, состоящій на жало- 
ваньѣ, іезііз, подкупленный; зиѣзі., тег- 
сеппагіиз, Іі, т. наемникъ. 
тегсёз, ёбіз, $. заработок, 1) плата, 

награда, I) вооб.: орегаѳ: тегсебѳ соп- 
<Іисеге аЦт, нанять кого за плату: ипй 
тегсебѳ биаз гез а8зе^ш (однимъ выстрѣ¬ 
ломъ убить двухъ зайцевъ). — 2) эвфем., 

-а) возмездіе = наказаніе, іешегііаіііз.— 
Ь) расплата, цѣна=вредъ, убытокъ, поп 
зіпѳ ша^па шегсесіе, весьма тяжелою 
цѣною: тегсебе зиогшп, ко вреду сво¬ 
ихъ (|).— II) доходъ = арендныя деньги, 
наемныя деньги, проценты, ргаебіогит: 
ЬаЫШлопшп, квартирныя деньги. 
шегсог, аіиз зиш, агі, пріобрѣтать 

куплею, покупать. — рагі. регГ., 
тегсаіиз разз. = купленный, 
тсгба, ас, Г. валъ, 
тёгепз, епііз, см. тегео (особ. II, 

А и В въ концѣ). 
шёгёо, йі, Мит, ёгс и тёгёог, Ииз 

вит, ёгі, заслуживать, I) оіу., выслу¬ 
живать, зарабатывать, пріобрѣтать" по¬ 
лучать, 1) вооб.: а) соб.: поп ашрііиз 
биобесіт аегіз: пагбо ѵіпа, за нардъ по¬ 
лучить вино (*(•); отс. диіб тегеаз (те- 
геагіз) или тегегі ѵеііз, иѣ еіс., что ты 
желалъ бы получить эа то, чтобы гс. — 
о) пер. = пріобрѣтать, достигать, пиііат 
^гаііат Ьос ЬеІІо.— 2) военной службой 
жалованье выслуживать, зарабатывать, 
отс. == служить въ военной службѣ, зіі- 
репбіа: т. ігіріех, получать тройное жа¬ 
лованье: (зиЬ) аф ішрегаіогѳ (сопзиіе): 
едио или едиіз (въ конницѣ), ребіЪиз 
(въ пѣхотѣ).— II) зиіэд.: А) заслуживать, 
получить право на что, быть достойнымъ, 
1) соб.: а) въ хорошемъ смыслѣ: ргае- 
тіа, Іаибет.— съ иі с. соп^., тегиіззе, 
иѣ еіс.—Ь) въ дурномъ смыслѣ, заслу¬ 
живать, навлекать на себя, обіит: зсе- 
Іеге роепат: съ іпГ., тегиіззе тогі (|): 
поп тегиі еззе геиз, чиоб (что) еіс., я 
не заслужилъ того, чтобы меня обвиняли 
въ томъ, что 2с: пес тегпегапі; Сгаесі, 
сиг бігірегѳпіиг. — рагі. а) тегепз, 
а) достойный. — Ь) виновный, Іапбагѳ 
тегепіез: іпсгерагѳ тегепіез: роепаз 
зитеге тегепііз (*[•). — р) тегНиз, аа) 
асііѵ. == заслужившій, достойный, и въ 
атомъ смыслѣ заслуженный, тѳгШ ]и- 
ѵепсі (*[•). — рр) разз. = заслуженный, 
справедливый, бопа, ігасипбіа.— 2) пер., 
совершать, дѣлать что-н. такое, что вле¬ 
четъ за собою право на награду или на¬ 

казаніе, ^шб таіі тегиіззеі;: зсеіиз іап- 
іит (і").—В) прегн., тегегі бе еіс., 
оказывать услуги кому, чему (въ хоро¬ 
шемъ и дурномъ смыслѣ), Ъепѳ (большія), 
орііте (величайшія), таіе (плохую услу¬ 
гу), реззіте (в. плохую услугу) бе аЦо 
или бе аіда ге.— Ьепѳ тегепз, оказы¬ 
вающій большія услуги. 
тёгёігісіиз, а, ит, блудный, рас¬ 

путный. 
тёгёігісйіа, ас, Г. блудница, Меіго- 

богі, любовница. 
тёгёігіх, ігісіз, ?. съ и безъ тиііег, 

блудница. 
тегсёз, &Шз, Г. снопъ. 
тег^о, тегзі, тегзит, бге, I) погру¬ 

жать, окунать, отс. (корабли) потоплять, 
пускать ко дну, и (одуш.) утопить, разз. 
шег^і тебіаі. = погрузиться въ воду* о 
кораблѣ, пойти ко дну, аідб, акрп: а^т 
или аідб іп аідб или іп аіда ге: аЦт 
или аідб зиѣ аЦб или зиЬ аіда ге: аіят 
илиаЦб аіяа ге (*)*).—И) пер.: А) вооб., 
опускать, 1) соб., всовывать, сариі іп 
іеггат ебоззат: теа ѵізсѳга іп зиа, 
проглатывать (*(*).—тебіаі. тег&і, о 
звѣздахъ = заходить. — 2) карт., погру¬ 
жать, ввергать, аЦт таііз, погубить 
кого (*)*). — тк. одно ѵігоз (і*): тег^і іп 
уоіиріаіез, предаваться удовольствіямъ: 
тегзі ѵіпо зотпоцие, опьянѣлыѳ и по¬ 
груженные въ глубокій сонъ: изигаѳ тег- 
дипі; зогіет, проценты превышаютъ ка¬ 
питалъ: тегзиз геЬиз зѳсипбіз, осыпан¬ 
ный дарами счастія: тегзаѳ гез, бѣд¬ 
ствія, причиненныя потопомъ (і*). — В) 
въ част. = скрывать, зиоз іп согіісѳ 
ѵиііиз (і‘). 
тегзиз, і, т. гагара (водяная птица). 
шёгібіапиз, а, ит, полуденный, а) 

вооб. — Ъ) прегн. =■ южный. 
тёгібіёз, ёі, т. полдень, полуденное 

время; прегн. = югъ. 
* 1. тёгііо, аѵі, аге, заслуживать, 

іипбиз, диі.*. зезіегііа бепа тегііаззеі, 
помѣстье, приносившее по 10 т. сестер¬ 
ціевъ дохода. 

2. шёгііо, абѵ. (зирегі. шегШззішо), 
по заслугѣ, по справедливости, по дѣ¬ 
ламъ. 
тёгШгХиз, а, ит, получаемый за 

плату, наемный, отс. риегі, непотреб¬ 
ные м. 
тёгііит, і, п. заслуга, I) награда, 

награжденіе (тк. въ дурномъ смыслѣ = 
наказаніе).—II) заслуга, 1) вооб.: рго 
тѳгііо, по заслугамъ: тегііо іио іесі. — 
2) въ част.: а) услуга, благодѣяпіе, 
аіф, іп а^т, ег§а аідт, оЬ тегііит. 
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ѵісіогіае (за побѣду): баге еі гесірегѳ 
тегііа. — Ъ) випа, провинность, поп тео 
тегііо, не по моей винѣ: пиііо тео іп 
ее тегііо, хотя я вовсе невиновенъ предъ 
нимъ.— с) пер., важность, значеніе, 
Чио зіі тегііо ^иае^ие поіаіа (ііез (*)*). 
тёгоре, гбріз, т. пчеловоръ (птица), 
шегзо. аіиз, аге, погружать, съ іп с. 

аЫ. или съ аЫ.; карт., тегзагі сіѵііі- 
Ъиз ипбія (окунаться въ треволненія 
гражданской жизни *(*). 
тёгйіа, ае, I. I) дроздъ. — П) иѳр., 

морской дроздъ (рыба), 
шёгит, і, п. см. тсгиз I. 
тёгиз, а, ит, чистый, I) въ узкомъ 

смыслѣ, несмѣшанный, чистый (прот, 
тіхіиз), о жидкостяхъ, т. ѵішіт, и 
зиЪзі. одно тегот, і, п. чистое (не раз¬ 
бавленное водою) вино. — въ карт., ѵе- 
Іиі ех біиііпа зііі пітіз аѵібѳ тегат 
Ьаигіепіез ІіЪегіаіет, упивающіеся пол¬ 
ною свободою.—И) въ широкомъ смыслѣ, 
а) = только, исключительно только, те¬ 
гат Ьеііит Іодиі, говорить исключительно 
о войнѣ.—Ъ) = неподдѣльный, настоя¬ 
щій, истинный, ІіЪегіаз. 
шегх, тегсіз, I товаръ, 
теззіз, із, !. жатва, соб. и теіоп.: 

1) соб.: теззіз пиііа Гиегаі.— въ широ¬ 
комъ смыслѣ тк.=- собираніе меда (■{■).— 
2) теіоп.: а) жатва = хлѣбъ, плоды; 
отс. погов., асіітс іиа теззіз іп ЬегЬа 
езі, твоя нива еще въ цвѣту, т.-е. твое 
желаніе не скоро сбудется (т).— Ь) время 
жатвы, рег теззет, во время жатвы (і*). 
шеззбг, бгіз, т. жнецъ, 
теззбгіпз, а, пт, жнецовый, жатвеп- 

ный, согЬіз. 
тёі, приставка, прибавляемая къ рго- 

пот. регз. и розз., для усиленія, наше— 
самъ, едотеі. 
тёіа, ае, Г. всякая коническая или 

пирамидальная Фигура, пирамида; особ, 
конусовидный столбъ, состоявшій изъ 
трехъ конусообразныхъ камней, въ ко¬ 
нечной поворотной точкѣ рим. цирка 
(карт., іп Яѳхи аеіаііз Ъаезіі аб теіаз); 
ото. пер., а) поворотный пунктъ, зоііз: 
теіаз Іизігаге РасЬупі, объѣхать мысъ 
II. (1*). — Ь) (поэт.) цѣль, конецъ, пре¬ 
дѣлъ, шогііз: іепбеге или ргоре^агѳ асі 

теіат: зоі ех аеяио теіа бізіаЪаі иіга- 
^ие, находилось на одинаковомъ разстоя¬ 
ніи отъ востока и запада (=былъ пол¬ 
день •(*): пох тебіат саеіі теіат соп- 
іі^егаі, была полночь (і*). [никъ, 
тёіаііиш, і, п. металлъ; теіоп.=руд- 
тёіаібг, бгіз, т. межевщикъ, сазіго- 

гит, отмѣчающій мѣсто для лагеря. 

шёііог, тепзиз зит, !гі, мѣрить, из¬ 
мѣрять, I) соб.; 1) вооб., а^піт, шіт- 
тоз (мѣрою *)*): теііог аштт, раздѣляю 
на мѣсяцы (і*). — 2) прегн.: а) отмѣри¬ 
вать, отмѣривая раздавать, йтітепіит 
ехегсііиі. — Ь) (поэт.) пространство = 
пройти, проѣхать, проплыть. — с) (поэт.) 
время = проходить, <1иаз рагіез Іисіз (о 
солнцѣ). — II) пер : судить, аіцб аигіЬиз 
или (*(*) оспіо (съ помощью глаза), а^б 
аіца гѳ и ех аіца гѳ (по чему). 
тёіо, теззйі, теззпт, ёге, I) іпіг. 

косить, жать, іп теіепбо оссираіі. — 
рагі. зиЬзі. теіепіез, жнецы. — II) іг.: 
а) скашивать, сжинать, іагга (*)*), о пче¬ 
лахъ, йогез, высасывать (•)•).— Ь) (поэт.) 
пер., косишь, а) срѣзывать, срубать.— 
Р) рубить, изрубать, діасііо. 
тёіог, аіиз зит, агі, отмѣривать, 

измѣривъ обозначать, сазіга, отмѣтить 
мѣсто для лагеря, тк. = разбивать ла¬ 
герь.— ^5* рагі. регГ., теіаіиз часто 
разз. 
тёійо, ійі, Шот, ёге, I) іпіг. боять¬ 

ся, опасаться, быть въ страхѣ, аЬзоІ. или 
съ аЬ аЦо (трусить передъ кѣмъ), сіе с. 
аЫ. или съ баі., бояться 8а гс (= за¬ 
ботиться о г с), или съ допол. предл. — 
II) іг бояться, опасаться, а) вооб.: іп- 
зібіаз аЪ аЦо: аЦт: съ іпі. — съ пе с. 
соху. = бояться, что, чтобы не; съ иі 
с. соп]. = бояться, что не. — Ь) въ част.: 
остерегаться, избѣгать, аідб (*(*).— съ 
іп!. = не хотѣть, геббеге. і 
тёійз, из, т. боязнь, страхъ, опасе¬ 

ніе (прот. зрез, сопйбепііа), I) соб.: а) • 
вооб., теійз апіті: теійз ѵапиз.— іп 
теіи еззе, быть въ страхѣ, бояться, 
или=быть напуганнымъ: теішп ЬаЬеге= 
быть въ страхѣ, бояться, или= внушать 
страхъ, быть страшнымъ (*(-).—на вопросъ 
предъ кѣмъ или чѣмъ? частью съ §еп. 
(вапр. Ьозііит, внушаемый врагами), 
частью съ аЬ с. аЫ., частью съ допол. 
предл. съ пѳ с. соп].: тк. теійз езі, тіЫ 
теійз езі съ асе. с. іпі.—частью съ аф. 
пли ргопот. (напр. РагіЬісиз, боязнь 
войны съ п.: ге^іиз, предъ царемъ: ^ио• 
теіи = сщиз геі теіи). — на вопросъ 
откуда? отъ кого? посредствомъ ех с. 
аЫ. (напр. теійз ех ТіЬегіо). — на во¬ 
просъ почему? изъ-за чего? посредствомъ 
ргоріег с. асе. или съ бе с. аЫ. — на 
вопросъ за что? посредствомъ рго с. 
аЫ. — Ь) (поэт.) благоговѣйный страхъ,, 
благоговѣніе. — П) теіоп.: опасное по¬ 
ложеніе, критическій моментъ, угрожаю¬ 
щая опасность, теійз тахіті ЬеШ: те~ 
іиз апсерз. 
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тёиз, а, иш (ѵос. зіп^. тазе, ті), 
ргопот. розз., мой, мнѣ принадлежащій, 
1) а<у.: а) зи^.: теит йісіит; отс. 
теит езі с. тГ.=моо дѣло, мнѣ свой¬ 
ственно, или=мойдолгъ, мнѣ слѣдуетъ.— 
Ь) оіу., ііцигіа теа, причиненная мнѣ.— 
П) зиЬзі.: а) шеа, ае, і. моя милая, о 
теа (•(•).— Ь) теит, і, п. мое; въ ріиг. 
теа, бгит, п. мое, мое имущество, мое 
достояніе; карт., шеа пе ііпхіззе тіпога 
риіагег, мое вліяніе (і*).— с) теі, Огит, 
т., мои (близкіе, товарищи гс). 
тіса, ае, Г. крошка, крошечка, 
тіео, сйі, аге, трепетать, шевелиться, 

сот тісаі, бьется (*)*): ѵепае тісапі, дро¬ 
жатъ: зетіаштез тісапі йі^ііі, судо¬ 
рожно вздрагиваютъ (*[•): тісаі аигіЪиз, 
поводитъ ушами (о лошади ■)•).—П) прегн., 
мерцать, сверкать, блестѣть, шісапі 
еіайіі. 
ті^гаНо, бпіз, і. переходъ, пересе¬ 

леніе. 
ті^го, аѵі, аіпт, аге, I) іпіг. пере¬ 

ходить, переѣзжать, переселяться, вы¬ 
селяться, аЬзоІ. или съ абѵ. (напр. іпйе), 
съ аЪ, ех с. аЫ.; съ іп с. асе., съ асе. 
Іосі, съ асі аЬрп.— пер., сіе ѵііа или ех 
ѵііа — умереть: е^шіі ші^гаѵіі аЬ аиге 
ѵоіиріаз асі осиіоз, перешло (Ю. — II) 
1г. а) уносить, отправлять, геіісіа яиае 
ші^гаіи (ІіШсШа еззепі.— Ъ) пер., пре¬ 
ступать, нарушать (прот. зегѵаге), 
юііе, см. шіііе. 
тііёз, Шіз, с. воинъ, солдатъ, I) вооб.: 

a) соб.: ѵеіиз тііез (ветеранъ, прот. 
Ііго); прегн. (= тііез дге^агіиз), рядо¬ 
вой (въ прот. офицерамъ); соііесі. = 
солдаты (прот. зепаіиз, рориіиз, рІеЬз).— 
b) поэт, пер.: а) о лицахъ: гисііз асі 
поѵа тііез, новичокъ: тііез егаі РЬое- 
Ьез, какъ-бы тѣлохранительница (о ним¬ 
фѣ).—р) солдатъ, пѣшка въ шахматной 
игрѣ. —И) въ част., тііііез часто=пѣ¬ 
хота (прот. едиііез): тк. зіп^. соііесі. 
(прот. едиез). 
тііёзіпшз, см. тіііезітиз. 
тіііагіит, іі, п., см. шіИіагіиз. 
тШагіиз, а, ит, см. тііііагіиз. 
тШёз, тіііепз, айѵ. см. тііііез. 
тііііагіз, е, солдатъ или воины ка¬ 

сающійся, солдатскій, военный, гез ті¬ 
іііагіз, военное дѣло: §епиз, солдаты: 
ѵіг, Ъото или ^ѵепіз тііііагіз, отличный 
воинъ, храбрый солдатъ: тіі. ѵіа, боль¬ 
шая (столбовая) дорога. 
тіШагіІёг, айѵ. по-солдатски, по-во¬ 

енному. 
тііШа, ае, 1. военная служба, I) соб.: 

ѵасаііо тіііііае, освобожденіе отъ в. 

службы; депіі. тіііііае, на войнѣ: йоті 
ті1і1іае^ие, въ военное и мирное время; 
тк. еі йоті еі тіііііае, ті1іііае^иѳ йо- 
тщиѳ: тіііііае та§із!ег, полководецъ; 
въ част., служба, Ьаес шеа тШІіа езі 
(о поэтѣ ѣ); (ирон.) Ьаес игЬапа тііі- 
ііа. — II) теіоп.; а) походъ. — Ь) сол¬ 
даты, войско, совете тіііііат. 
тШІо, аѵі, аіит, аге, а) быть сол¬ 

датомъ, служить въ военной службѣ, іп 
ехегсііи аіф: зиЬ аЦо или зиЬ зі&піз 
а1с]8 (подъ чьею командою, предводитель¬ 
ствомъ).— Ь) поэт, пер., какъ солдатъ, 
служить, стараться; отс. саіиіиз тііі- 
Іаі іп зііѵіз, несетъ службу на охотѣ. 
тШиш, 1і, п. просо. 
тШе, питег., тысяча, I) аф*., тіПѳ 

еі ^иіп2еп1із раззіЬиз аѣеззе.—П) зиЬзі., 
а) соб., съ §еп. тысяча, и ріиг. шіііа 
(хуже тіПіа), тысячи; въ част., тіііѳ 
раззиит, тысяча шаговъ—римская миля 
(пять такихъ миль=одной географ, ми¬ 
лѣ).— Ь) пер., очень многіе. 
шіііёзішиз, а, иш, тысячный; айѵ. 

тіііезітит, въ тысячный разъ. 
тііііагіиз, а, ит, состоящій изъ ты¬ 

сячи, тысячный; въ част., заключающій 
въ себѣ тысячу шаговъ; зиЬзі., тіИіа- 
гіит, іі, п. мильный столбъ, означающій 
разстояніе въ тысячу шаговъ, отс. рим¬ 
ская миля. 
тііііез, айѵ. тысячу разъ; пер., шіі- 

ііез теііиз, тысячу разъ лучше. 
тііиіпиз (тііѵіпиз), а, ит, коршу- 

повый; отс. тіі. ришіз, молодой кор¬ 
шунъ (о сынѣ жаднаго хищника). 
тіійиз и позднѣе тііѵиз, і, т. кор¬ 

шунъ красный, голубятникъ; пер., а) 
хищная рыба (ѣ).— Ь) звѣзда, обращен¬ 
ная къ Большой Медвѣдицѣ (*(*). 

пиша, ае, 1. комедіантка, танцовщица 
(ср. тітиз I). 
тітіеиз, а, ит, мимическій, шутов¬ 

ской, ,)'осиз, неприличная ш. 
тітйіа, ае, 1*. комедіантка, танцов¬ 

щица (ср. тітиз I). 
тітиз, і, т. I) мимикъ, пантомимъ, 

комедіантъ (артистъ, представлявшій осо¬ 
бой декламаціей и жестами низко-коми¬ 
ческіе характеры и грубыя страсти). — 
II) мимическое представленіе,пантомима. 
тіпа, ае, і. мина (греч. серебр. мо¬ 

нета = 100 аттическимъ драхмамъ или 
римскимъ денаріямъ, прибл. = 25 ру¬ 
блямъ). 
тіпасііёг, айѵ. грозно, съ угрозами, 
тіпае, агііт, Г. I) зубцы, пшгогшп 

(*[-).— II) пер., угрозы (поэт. тк. о жи¬ 
вотныхъ и неодуш.). 
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* тіпапіёг, аДѵ. грозномъ угрозою (1*). 
тіпах, п&сіз, I) торчащій, выдающій¬ 

ся, зсоршиз (*(•) — II) пер , грозящій, 
грозный. 
тіп&о, тіпхі, тісіит, ёге, мочиться. 

тіпітё, см. рагат. 
тіпітиз, &, ит, см рагѵиз. 
тіпізіег, ігі, т. и тіпізіга, ас, 

подчиненный, подчиненная = служи¬ 
тель, прислужникъ, слуга, а) въ домѣ, 
тіпізігі.— Ь) при богослуженіи, Магііз: 
рагіепіѳ тіпізіга, о весталкѣ Сильвіи 
(•(•). — с) при правителяхъ4 помощникъ, 
ішрегіі іиі. —*д.) споспѣшествователь, 
пособникъ, зсеіегіз: ге^із, помощники, 
друзья царя: 1е§шп, блюстители зако¬ 
новъ : тіпізіег Штіпіз, подающій молнію 
(объ орлѣ *)*): СаІсЬапіе тіпізіго, при 
помощи К. (■}*). 
тішзіёгіит, 1і, п. I) служеніе, при¬ 

служиваніе, а<11ііЪеге аЦт ай тіпізіе- 
гіит, взять кого въ помощники; въ част., 
служба, занятіе, должность, паиіісит, 
матросская служба: шіпізіегіо іип^і, 
исправлять должность: тіпізіегіит ге- 
віііиепйогит оЬзійит, порученіе отвести 
обратно заложниковъ.—II) теіоп. ріиг.= 
служители, слуги, персоналъ служащихъ, 
тіпізіга, ае, Г. см. тіпізіег. 
тіпізігаібг, бгіз, ш. помощникъ, со¬ 

вѣтникъ. 
тіпізіго, аѵі, аіит, аге, I) служить, 

прислуживать, аісі, особ, ва столомъ 
подавать, наливать и подносить, зегѵі 
тіпізігапі: сепат (■}*). — И) пер.: а) 
служить пргчемъ, смотрѣть за чѣмъ, 
управлять чѣмъ, а) съ <1аі.: ѵеііз (■}*). — 
Р) съ асе.: ^зза теДісогшп, исполнять 
(І*). — Ь) доставлять, давать, подавать, 
Гасез йігііз СІоДіапіз.— о неодуш., Іигог 
аппа тіпізігаі (■}*): ѵіпит, диоД ѵегЬа 
тіпізігеі, которое обладало бы способ¬ 
ностью развязывать языкъ (•(•). 
тІпІІаЪипДиз, а, ит, грозящій, угро¬ 

жающій. 
тіпііог, аіиз зит, агі, грозить, угро¬ 

жать, аісі аЦД (кому чѣмъ, аісі шог- 
іет).—-съ однимъ Даі., аісі.—съ однимъ 
асе., ѵиіпега (і*). — съ асе. с. іпГ. 
тіпіит, 1і, п. самородная киноварь, 

сурикъ. 
1. тіпог, аіиз зит, агі (родств. съ 

тіпаѳ, тіпео), I) торчать кверху, выда¬ 
ваться, возвышаться, іп саеіиш (|): 
тасЬіпа тіпапз (•(*).—П) пер., грозить, 
угрожать, 1) соб.: аѣзоі. пли аісі: агта 
(войною): аісі сгисет: аісі таіит (уда¬ 
рами), поэт., опта тіпаіиг издие, угро¬ 
жаетъ паденіемъ.—2) поэт, пер.: а) хва¬ 

стаясь обѣщать, хвастать, тиііа еЪ 
ргаѳеіага, сулить золотыя горы (•(•). — 
Ь) угрожать, диоДсипцие ттаЬііиг аг- 
сиз (Ю. 

2. тіпбг, бгіз, сотр., см рагѵиз. 
тіпйтё, аДѵ.= ттіте? см рагит. 
тіпйтиз, а, ит = тіпітиз, см. раг¬ 

ѵиз. 
тіпйо, пйі, пйіит, ёге, уменьшать, 

I) == дѣлать мельче, разбивать па мелкія 
части, раздроблять, 1і§па, колоть (і~): 
аЦтп іп рііа (|). — П) (удаленіемъ ча¬ 
стей) дѣлать меньше, уменьшать, уба¬ 
влять, I) соб.: зитріиз, отс. гейех. зе 
шіпиегѳ, и одно тіпиегѳ или теДіаІ. 
тіпиі = уменьшаться, убывать (прот. 
аи^езсеге, аи^егі, сгезсегѳ, іпсгезсеге), 
шіпиепіеаезіи, во время отлива.—2) пер , 
уменьшать, ослаблять, прекращать, по¬ 
лагать конецъ, аисіогііаіет, геіі&іопет: 
оріпіопет (ложное мнѣніе=предубѣжде¬ 
ніе)* озіепіаііопет, обуздывать: сиріДі- 
іаіез (прот. іпйаттаге)* зрет: аісі апі- 
тоз (прот. ассепДеге): сопігоѵегзіаз: 
сопзиі ѵиіпеге зио тіпиіиз, обезсиленный* 
тіпйз, сотр. I) аД)., см. рагѵиз. — 

II) аДѵ., см. рагит. 
тіпйійііт, аДѵ. мелко, кусочками; 

пер., мало-ио-малу, по частямъ, поне¬ 
многу. 
тіпйіиз, а, ит, весьма малый, кро¬ 

шечный, гез, мелкія вещи, бездѣлушки: 
&и§ез; пер., ничтожный, саизае, пу¬ 
стячныя дѣла: апітиз, малодушіе. 
тігаЫІіз, е, удивительный, достойный 

удивленія, дивный, необыкновенный. 
тігаЫНіёг, аДѵ. удивительно, дивно, 

чрезвычайно. 
тіг&Ъишіиз, а, ит, удивляющійся, 

изумленный. 
тігаейіит, і, п. I) диво, чудо; отс. 

поэт., ѵегіі іп шігасиіа, принять стран¬ 
ный видъ.—II) удивительность, необык¬ 
новенность, та§пііиДіпіз. 
тІгапДив, а, ит, достойный удивле¬ 

нія, удивительный. 
тігаібг, бгіз, т. удивляющійся, 
тігё, аДѵ удивительно, чрезвычайно; 

отс. тігѳ ^иат, удивительно какъ, ты 
не повѣришь, какъ. 
тігШсё, аДѵ. удивительно, чрезвы¬ 

чайно. 
тігШсиз, а, ит, внушающій удивле¬ 

ніе = удивительный, изумительный, не¬ 
обыкновенный, иногда = странный. 
тігтіііо, бпіз, т. гладіаторъ (боров¬ 

шійся обыкновенно съ ѳракійцемъ [ТЬгех} 
или наметчикомъ сѣтокъ — геііагіиз). 
тігог, аіиз зит, агі, I) удивляться. 
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а) вооб., частью іпіг., тігагеіиг, ^ш 
сегпегеі; частью іг. [а^Д (чему), аідт].— 
съ асе. с. іп!., съ диоД, съ допол предд. 
^иі, диа гаііопе, диісі, ипсіе, зі).—Ь) ті- 
гог=дивлюсь, не могу понять, я желалъ 
бы знать, тігапіез, диіД геі еззеі. — 
II) въ част., смотрѣть на кого, что съ 
удивленіемъ, аЦт или аЦД. 
шігиз^ а, шп, удивительный, необык¬ 

новенный, аіасгііаз: зіЬі шігит ѵіДегі, 
ему кажется непонятнымъ; отс. а) шігит 
оиат или диапіит, удивительно какъ 
(сколько) = необыкновенно. — Ь) какъ 
вводное предложеніе: шігиш, чудо! уди¬ 
вленіе. (*)*). — диісі шігит? что удиви¬ 
тельнаго? (-(*).— с) шігиш іп шосіиш, уди¬ 
вительнымъ (страннымъ) образомъ. 
тізсёо, тізейі, тізіпт пли тіхіпт, 

ёге, мѣшать, I) вооб., мѣшать, смѣши¬ 
вать, 1) соб.: ѵіпа іаесе Гаіегпа (•}*): 
ѵіпа сиш 8іу§е тізсепДа ЬіЪаз, ты дол¬ 
женъ умереть (•}*). — 2) пер., смѣши¬ 
вать = соединять: ігаш сиш Іисіи (■[■): 
зап^иіпет еі §епиз сиш аЬдо, породниться 
съ кѣмъ: гейех. и теДіаІ., зе шізсеге 
ѵігіз, соединиться съ гс (*[■): сігса ге§еш 
тізсепіиг, толпятся около гс (у): іогз 
еі ѵігіиз шізсепіиг іп ипиш, слѣпой слу¬ 
чай подаетъ руку доблестной силѣ (■(•).— 
Въ част., согриз сиш аіда или (поэт.) 
зе аіеі, находиться въ связи съ кѣмъ.— 
о борющихся, сегіашіпа или (*[■) ргое- 
На, вступать: ѵиіпега іпіег зезе, нано¬ 
сить другъ другу (у). — И) проги., 1) 
дѣлая смѣсь, приготовлять, а) соб.: 
(прегн.) росиіа(*(•).—Ь) перевозбуждать, 
причинять, тигшига: іпсепДіа (■(•). — 2) 
разнородное смѣшивать, и отс. перепуты¬ 
вать, вносить безпорядокъ, а) вооб., 
засга рго!апіз, считать равнымъ (■[■):• 
расеш Диеііо, перепутывать войну съ 
миромъ = предпочитать плѣнъ войнѣ (*[■) і 
саеіиш іеггапцие или ропіиш шигшиге, 
поднять бурю (*[•): саеіиш ас іеггаз ш., 
подымать страшную суматоху. — Ь) въ 
част., приводить въ безпорядокъ, въ 
замѣшательство, геш риЫісаш таііз 
сопііопіЬиз: ріига, возбудить слишкомъ 
много безпокойства: ріигіша, въ весьма 
многихъ отношеніяхъ нарушить старый 
порядокъ.—3) наполнять, Дошит §етііи 
(І): Дотиз тізееіиг §етііи, оглашает¬ 
ся (Ю. 
тізёг, а, пт, жалкій, несчастный 

(прот. Ьеаіиз, !е1іх, Гогіипаіиз), 1) соб.: 
Ьіс шізег аЦие іпіеііх: ЬаЬеге аідш ші- 
зеггішиш аЦа ге, отравлять кому чѣмъ-н. 
жизнь.—2) пер., о неодуш., а) жалкій, 
горестный, ничтожный, гез, ргаеДа, соп- 

зоіаііо; шізегиш или шізеггішиш езі 
съ іп!., несчастіе, в. большое несчастіе* 
что г с.—какъ вводное предл., тізегиші 
какое горе! какая жалость! (•)*). — Ъ) 
достойный сожалѣнія, плачевный = не¬ 
обыкновенный, ашог (*(*); съ §еп., сиііиз 
(относительно наряда у). 
тІзёгаШіз, е, I) достойный сожалѣ¬ 

нія, жалкій; поэт. аДѵ. тізегаѣііе (без¬ 
жалостно) іпзиііаге. — II) жалобный, 
плачевный, ѵох: еіе^і (1*). 
тізёгаЪШіёг, аДѵ. I) жалостно, до¬ 

стойнымъ жалости образомъ. — II) жа¬ 
лобно, плачевно, ш. ДеЙегѳ аЦД. 
тІзёгапДпз, а, пт, достойный сожа¬ 

лѣнія, возбуждающій сожалѣніе, жал¬ 
кій. 
тізёгаііо, бпіз,!. сожалѣніе, соболѣз¬ 

нованіе (и чувство, и его изъясненіе), 
оплакиваніе. 
тізёгё, аДѵ. жалостно, жалкимъ обра¬ 

зомъ, несчастно, ѵіѵеге; въ част. = 
страстно, горячо, очень, тізеге поіиіі 
ігаДеге. 
тізёгёог, зёгііпз зит (рѣдко и некласс. 

зегіпз зшп), ёгі, I) жалѣть, сожалѣть, 
чувствовать (имѣть) сожалѣніе или со¬ 
страданіе, аѣзоі. или съ §еп. (лида и 
вещи).— II) шізегеі или (рѣже) шізегеіиг 
(те), (мнѣ) жаль, съ ^ѳп. 
тізёгезсо, ёге, жалѣть, имѣть сожа¬ 

лѣніе, имѣть жалость, аЪзоі. или съ $еп. 
тізёгіа, ае, !. жалкое состояніе, бѣд¬ 

ственное положеніе, несчастіе; въ част., 
а) тягость. — Ъ) мучительное безпокой¬ 
ство, зоІІісііиДіпе еі тізегіа. 
тІзёгІсогДІа, ае, !. сожалѣніе, со¬ 

страданіе, жалость (прот. сгиДеШаз), 
аЪзоі. (тізегісогДіаш ЬаЬеге, заслужи¬ 
вать с.) или съ §еп. зиѣі., рориіі; съ 
§еп. оЦ. (къ), риегогиш; отс. аісі ші- 
зегісогДіаш ігіѣиеге, выказывать состра¬ 
даніе къ кому. 
тізёгіеогз, согДіз, сострадательный, 

жалостливый, милосердный (прот. сгиДе- 
Ііз), о людяхъ, аЪзоі., іп аЦт, іп аЦо, 
съ іп аЦа ге. 
тізёгог, аіиз зпт, агі, изъявлять со¬ 

жалѣніе, оплакивать, аіфп (-(*): регіеи- 
Іиш; тк. (съ и безъ апіші или апішо)= 
чувствовать сожалѣніе, состраданіе, съ 
асе. — ет* рагі. шізегапДиз, а, иш, см. 
особо. 
тіззіііз, е, къ бросанію приспособлен¬ 

ный = метательный, Іаріз: іеіит, или 
Іеггит (*)*), пли зиЬзі. одно тіззііе, ме¬ 
тательное копье (дротикъ, стрѣла и т. п.). 
тіззіо, бпіз, !. пусканіе, I) пссыла- 

піе, отправленіе, Іе^аіогиш. — II) отпу* 
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сканіе, а) освобожденіе, сарііѵі. — Ъ) 
увольненіе, отставка солдатъ.— с) осво¬ 
божденіе гладіатора отъ продолженія 
борьбы въ этотъ день; отс. зіпѳ тіз- 
зіопе ри^паге, сражаться на смерть. — 
б) оставленіе, прекращеніе, Іибогит. 
ШІ38ІІ0, аѵі, аіиш, аге, часто посы¬ 

лать. 
* шіззбг, бгіз, ш. стрѣлецъ, 
шіззйз, йз, т. пусканіе, а) посыла¬ 

ніе, отправленіе, тіззи Саезагіз, по по¬ 
рученію Ц.—:ѣ) бросаніе, метаніе, рііі. 
тііё, абѵ. кротко, тихо. 
* тііеііа, ае, !. головная повязка (изъ 

шелка і*). 
шііезсо, ёге, дѣлаться мягкимъ отъ 

варки, Натта (і*); пер., а) дѣлаться 
мягче, умѣреннѣе, о холодѣ гс; ослабѣ¬ 
вать, прекращаться, о мятежѣ,гнѣвѣ гс.— 
Ъ) дѣлаться кроткимъ, тихимъ, (о жи¬ 
вотныхъ)' ручнымъ. 
шШ^о, аѵі, аішп, аге, дѣлать мяг¬ 

кимъ, мягчить, I) соб.: іги&ез, дѣлать 
спѣлыми: а§гоз, взрыхлять. — И) пер., 
а) одуш. прѳдм., чувства гс, смягчать, 
успокоивать, укрощать, дѣлать руч¬ 
нымъ, миролюбивымъ, аідт или аіф 
апітит. — ѣ) обстоятельства смягчать, 
облегчать, ослаблять, боіогет, ІаЬогез. 
шШз, е, мягкій, нѣжный, I) соб., о 

плодахъ; о почвѣ, рыхлый; о водѣ, тихій, 
спокойный, но ѵшит, мягкое, пріятное 
в. (•(*).—II) пер., а) о людяхъ, ихъ ха¬ 
рактерѣ гс, мягкій, кроткій, тихій, доб¬ 
рый, миролюбивый, аЪзоІ. или съ іп (по 
отношенію къ) с. асе., или съ ба!. сотш.; 
поэт, съ асе. гезресі;. (относительно чего), 
тіііог апітит. — ѣ) объ обстоятель¬ 
ствахъ, мягкій, тихій, легкій, боіог. 
шііга, ае, I. тюрбанъ, чалма (голов¬ 

ная повязка, которую носили азіатскіе 
народы, греки, и позднѣе римскія жен¬ 
щины и изнѣженные мужчины). 
шіііо, шізі, тіззаш, ёге, пускать, 

I) посылать, отправлять, А) вооб., одуш. 
и неодуш. (соб. и пер.) на вопросъ 
куда? съ аб, іп (карт., зе іп рѳгіеиішп 
или (*}*) апітаз іп регіеиіа, подвергать 
себя или свою жизнь опасности), зиЪ с. 
асе. (наир. зиЪ ди^ит; карт., * Незре- 
гіат зиЬ іи§а, подвергнуть рабству, по¬ 
работить (•(*), тк. огѣет зиЪ 1е§ез, под¬ 

чинить своимъ законамъ, покорить *{*): 
1е§аіі а ге&ѳ ай те шіззі: для означе¬ 
нія цѣли съ аб, іп с. асе., съ баі. зиЬзі. 
(напр. аихіііо, на помощь) или §египб.; 
съ бе с. аЫ., съ иі с. соп].; съ допол. 
предл. съ диі с. сои]. (напр. тізіі аб 
еит пипііоз, диі розіиіагепі, которые 

должны были потребовать); съ зир. 1.; 
.отс. шіѣіегѳ шшііоз или Шегаз или одно 
шіііѳгѳ = послать пословъ, отправить 
письмо, т.-ѳ. велѣть сказать, увѣдомить, 
написать, съ асе. с. іп!., съ и! с. соп]. 
или съ соп). — В) въ част . 1) присы¬ 
лать кому = посвящать, ІіЬгшп аб аідт.— 
2) какъ-бы подъ конвоемъ отводить, пре¬ 
провождать, провожать, аііаз (апітаз) 
зиЬ Тагіага ігізііа тіШі, о Меркуріи (І): 
йпез Ііаіоз тііібге, подъ покровомъ бо¬ 
говъ ты достигнешь ит. предѣловъ (*)*).— 
3) пересылать, препровождать, прегн., 
а) = какъ подарокъ, пересылать, пере¬ 
давать что-н., аідб, аіеі аідб.—Ь) поэт, 
о странахъ гс: а) людей посылать въ 
качествѣ воиновъ, поставлять, выставить, 
диоз ігі^іба тізіі; Кигзіа (*)*). р) про¬ 
изведенія, какъ предметы торговли или 
какъ доходъ, поставлять, доставлять, 
еЬиг (*)*), іига. — 4) отъ себя пускать = 
испускать, выпускать, Іипа тійіі; Іисет 
іп іеггаз, изливаетъ; карт., т. зиі іітогіз 
зі^па, являть доказательства своей тру¬ 
сости; особ, (объ одуш. и пер. о неодуш.), 
издавать звукъ, зіЬіІа (•)*): ѵосет рго 
аіцо, поднять голосъ, сказать слово за 
кого: ариб аЦт ѵосет зирріісет, умо¬ 
лять кого: огаііо ѳх огѳ аііегіиз тіШ 
ѵібеіиг, кажется, исходитъ.—5) бросать, 
а) = въ извѣстное положеніе или куда-н. 
быстро приводить, класть, сыпать и т. п., 
согриз заііи аб іеггат, соскочить на¬ 
земь (•)*): Іегі тіззоз раіеііа сіЬоз, на¬ 
кладенныя на блюдо кушанія (-}*): та^па 
ѵіз адиае саеіо тізза езѣ, большое ко¬ 
личество воды выпало съ неба. — ѣ) съ 
силою, съ жаромъ, размахиваясь, бро¬ 
сать, а) одуш. бросать, низвергать, съ 
бѳ или ех с. аЫ., съ іп или зирег сч, 
асе. — р) неодуш. = бросать, видать, 
Іарібез. — с) игральныя кости бросать 
въ кубокъ зерневой, іаіоз іп рЬітит (-(-); 
или на игральную доску, іеззегат (у).— 
б) кровь пускать, бросать, зап^шпец 
(въ карт.). —И) отпускать, выпускать. 
А) вооб.: 1) соб.: а) одуш.: Іео е саѵеі 
тіззиз.—р) неодуш.: атаа. — 2) пер., 
бросать, оставлять, а) обіит: тіззаш 
Іасегѳ ігат. — о говорящихъ, оставлять, 
атѣа^ез; поэт, съ іп!., тіМѳ ргесагі, 
перестань просить (I).—въ рѣчи, оста¬ 
влять, не упоминать больше, ргоеііа: и! 
Ьаес тізза Іасіат. — ѣ) оставлять безъ 
вниманія, не обращать вниманія, тіззо 
оШсіо, забывши о долгѣ.—В) въ част.: 
1) въ ристалищѣ, изъ загородки пускать, 
сагсеге ^иабгі^и§е8 едиоз (|).—2) собра¬ 
ніе распускать, зепаіит, ргаеіогіит.— 
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3) отъ извѣстнаго состоянія отпускать, 
освобождать, а) отъ службы увольнять, да¬ 
вать отставку, а) офиціальныхъ слугъ, 
Іісіогез. — /?) солдатъ, шіііегѳ или об. 
тіззшп іасеге аіцт. — Ь) обвиненнаго 
освобождать, оправдывать, тіМеге или 
тіззит Іасегѳ аіцт.—с) изъ плѣна вы¬ 
пускать, освобождать: шіііѳгѳ или шіз- 
45ат іасеге. 
тбЪШз, е, I) подвижной, легко дви¬ 

гающійся; отс. пер., а) подвижной, гиб¬ 
кій, проворный, аеіаз (I). §епз ай от¬ 
пет аигат зрѳі тоЬіІіз, пдемя, увле¬ 
кающееся всякимъ призракомъ надежды * 
рагѵіз тоЬіІіз геЬиз, чувствительный къ 
2С. — Ь) перемѣнчивый, непостоянный 
<прот. сопзіапз), рориіиз, іп аЦа гѳ. — 
ІІ) прегн., быстрый, гіѵі (і*)с 
тбѣШіаз, аііз, $ 1) подвижность; 

пер., перемѣнчивость, непостоянство 
«(прот. сопзѣапііа). — И) прегн., бы¬ 
строта, скорость; пер., ловкость, про¬ 
ворство. 
шоЬШІбг, айѵ. быстро, скоро; пер , 

легко, тоЬіІііег сеіегііегциѳ ехсііагі. 
* тбйёгаЪШз, е, умѣренный '*)*). 
тбйёгатёп, тіпіз, I. орудіе управле¬ 

нія, об. руль, кормило (|); поэт, пер., 
управленіе. 
тбйёгаіё, айѵ. умѣренно, съ умѣрен¬ 

ностью, отс. тойегаііиз тк. = не слиш¬ 
комъ горячо. 
шбйёгаііо, опій, Г. умѣреніе, I) о^.= 

обуздываніе, удерживаніе въ должныхъ 
границахъ, 1) соб.: рориіі; въ част., 

•ограниченіе, геі іатіііагіз.— 2) пер.: 
управленіе, господство, власть, тк. съ 
іп аіцт.— II) зиіу. = соблюденіе . мѣры 
въ дѣлахъ и поступкахъ, умѣренность, 
А) соб.. 1) въ физич. отнош., умѣрен¬ 
ность, умѣренное свойство, іетрегаііо 
іипаѳ саеіщие тойегаііо.— 2) въ умств. 
и нравств. отн., а) умѣренность, надле¬ 
жащая мѣра (прот. преувеличеніе), гаііо 
тойегаііояие шсепйі.—Ь) умѣренность 
въ поведеніи, самообладаніе, власть надъ 
собою, спокойствіе духа, о побѣдителяхъ 
и властелинахъ = мягкость, снисходи¬ 
тельность, милость (прот. зирегЬіа). — 
Б) пер., соразмѣрность, гармоническое 
устройство, пшпвгогшп еі рейшп, сораз¬ 
мѣрное отношеніевъ распредѣленіи стопъ, 
ритмическій и метрическій законы. 
тбйёга(бг,бгіз, т. I) умѣритель, укро¬ 

титель.— II) управляющій, правитель, 
агипйіпіз, удильщикъ (|): ехегсііиз, пол¬ 
ководецъ; аЬзоІ. тк. о рулевомъ (■}*). 
шбйёгаігіх, Ісіз, Г. I) умѣрительница, 

укротительница, сошшоііопиш.—II) пер., 

правительница, распорядительница; отс. 
сигіа т. оШсіі, сенатъ, направляющій 
на путь долга; гез риЫіса т. отпіит 
іасіогит, руководительница во всѣхъ дѣй¬ 
ствіяхъ. 
шбйёгаіиз, а, ит, умѣренный, благо¬ 

разумный, съ характеромъ, спокойный, 
о лицахъ (прот. іпзоіепз) и яеодуш. 
тойёгог, аіиз зит, агі, полагать мѣру, 

I) вооб., обуздывать, сдерживать, огра¬ 
ничивать, А) соб.: ециоз іп ргаѳсірііі. — 
В) пер.* съйаі., ихогіЬпз: ігаѳ; съ асе., 
Ііп^иат: апігіюз іп геЬиз зесипйіз.— 
И) прегн., опредѣляя мѣру хода = упра¬ 
влять, править, А) соб., съ йаі., паѵі 
Іишсійо; съ асе., ЬаЬепаз (*)*); поэт., 
ййет, играть на струнномъ инструмен¬ 
тѣ. — В) пер., кѣмъ, чѣмъ управлять, 
властвовать, устраивать, регулировать 
и т. п., съ йаі., сідиз ИЪійо тойегаіиі1 
§епііЬиз.—съ асе., ігепа ітрегіі (■)*); 
съ аЫ. мѣры = устраивать что, сообра¬ 
жаясь съ чѣмъ, руководствоваться въ 
чемъ чѣмь-н., поп ѵоіиріаіе, зей оГйсіо 
сопзіНа. 
тбйезіё, айѵ I) умѣренно, благо¬ 

разумно, осмотрительно, не теряя присут¬ 
ствія духа, спокойно. — II) въ част., 
скромно, а) безъ притязаній, тк. покор¬ 
но, рагбгѳ.—Ь) благо нравно, почтительно. 
шбйезііа, ае, ?. умѣренность желаній 

и страстей, самообладаніе, благоразуміе, 
снисходительность; отс. въ част., а) умѣ¬ 
ренность въ образѣ мыслей и поведеніи, 
скромность, а) вооб. = непритязатель¬ 
ность (прот. ітрийѳпііа), им. въ политич. 
сферѣ — лояльность = честность полити¬ 
ческихъ убѣжденій. — /?) покорность, по¬ 
виновеніе, у солдатъ = субординація, 
дисциплина (прот. іттойезііа,1ісепііа).— 
Ъ) благонравіе, почтительность. 
шбйезіиз, а, ит, соблюдающій мѣру, 

умѣренный въ желаніяхъ и страстяхъ, 
благоразумный, спокойный; отс. въ част., 
а) скромный, непритязательный, въ по¬ 
лит. отнош. = лояльный, благомысля¬ 
щій.— Ь) скромный, благонравный, по¬ 
чтительный. 
шбйісё, айѵ. а) умѣренно, тіпаѳ т. 

(не очень) те іап^лпі; отс. т. зѳ гесі- 
реге, умѣреннымъ шагомъ. — Ъ) пер., 
умѣренно, съ умѣренностью, благора¬ 
зумно, спокойно. 
тбйісиз, а, ит, I) соб., умѣренный, 

а) о томъ, что имѣетъ надлежащую мѣ¬ 
ру = умѣренный, надлежащій, соотвѣт¬ 
ственный, довольно большой, довольно 
сильный л т. п. — Ь) о томъ, что скорѣе 
ниже, чѣмъ выше надлежащей мѣры = 
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посредственный, не особенно большой, 
не слишкомъ большой, не сшшкомъ силь¬ 
ный, не очень глубокій, незначитель¬ 
ный.—II) пер., умѣренный въ поведеніи, 
a) ^ооб., умѣренный, благоразумный.— 
b) въ част., скромный, непритязательный, 
въ политическомъ отн.=лояльный, бла¬ 
гомыслящій. 
тббШсо, аѵі, аіит, аге, правильно 

размѣрять. 
тбашз, іі, ш. (рп. рі. тобіогит и об. 

тобійт), 2,669 гарнца (=ХѴІ зехіагіі). 
тдбо, аау. і) только; въ отриц. предл., 

даже, ітреіит тобо Іегге поп роіиегипі, 
даже (одного, перваго) натиска гс; въ 
част., а) тосіо иі и одно тобо съ соп]. 
(ср. бшптобо) == только бы; тк. тобо 
пе = только бы не. — Ъ) въ отрицат. 
предл., поп тобо и поп тобо поп... зеб 
нт. п., а) поп тобо... зеб (ѵегит), не 
только... но: поп тобо... зеб еііат или 
ѵегит еііат, не только... но даже: поп 
тобо... зеб (ѵегит) пе ^шбет, не толь¬ 
ко... но даже не: поп тобо... зеб ѵіх, 
не только... но едва; наоборотъ поп тобо 
во второй части, которой предшествуетъ 
болѣе сильная = не то чтобы, не говоря 
о гс, гораздо меньше. — /$) поп тобо 
поп... зеб, зеб роііиз или зеб еііат, не 
только не... но, но скорѣе, но даже: 
поп тобо поп... зеб пе — ^иібет, не 
только не... но даже не. — II) пер., о 
времени: а) только-что, сейчасъ; только- 
что, недавно; сейчасъ, немедленно послѣ 
(о настоящемъ, прошедшемъ и буду¬ 
щемъ). — Ь) при раздѣленіи: тобо... 
тобо, то... то. 

* тббйіаібг, бгіз, т. соображающійся 
съ ритмомъ = композиторъ, музыкантъ. 
тббйіаіпз, а, пт, мѣрный, ритмиче¬ 

скій, мелодическій, музыкальный. 
тббйіог, аіиз вит, агі, ритмически 

размѣрять; прегн. =въ тактъ, мелоди¬ 
чески пѣть или играть, зопшп ѵосіз 
риізи ребит, выбивать тактъ ногою подъ 
звуки пѣнія: ѵегЬа йбіЬиз, пѣть подъ 
акомпаниментъ лиры (І). — рагі. тк. 
раза., Ъагѣііоз тобиіаіиз аісі (= аЬ 
аіяо і). 
тббйіиз, і, т. мѣра (которой мѣ¬ 

ряютъ); отс. погов., теіігі зе зио то- 
биіо ас ребе, жить по своему состоянію 
(у; ср. по одежкѣ тяни ножки). 
тббпз, і, т. I) мѣра предмета = ко¬ 

личество, величина, длина, объемъ; особ, 
въ музыкѣ, тактъ, ритмъ, мелодія. — II) 
мѣра = предѣлъ, граница, конецъ, а) 
вооб.: зіі тобиз ехзіііо: Іасеге (поло¬ 

жить) тобит зитрііЬиз: то бит Іасеге, 

или ітропеге, или зіаіиеге, или сопзіі- 
іиегѳ аісі геі, положить предѣлъ чему*, 
ограничить что: ЬаЪегв диепбат тобит,. 
тобит абЬіѣеге, соблюдать мѣру, быть 
умѣреннымъ: диазі ехіга тобит или* 
ргаеіег тобит, сверхъ мѣры, чрезмѣр¬ 
но. — съ рг., тобит Іирпбі Іасеге, 
положить конецъ гс. — Ъ) въ част., мѣра 
во всѣхъ дѣйствіяхъ, соблюденіе мѣры, 
умѣренность. — Ш) правило, предписа¬ 
ніе, іп тобит ѵепіі, по направленію» 
вѣтра: аіііз тобит* расіз ас ЪеШ Іа¬ 
сеге, дѣлать предписанія, предписывать 
законы. — ІУ) образъ,1 способъ, родъ, 
манера, сопсіибепбі. — отс. тобо, ііь 
тобит, аб тобит съ аб). или рп. = 
по образу, по способу, какъ, зегѵогипѵ 
тобо: Ьипс іп тобит, слѣдующимъ об¬ 
разомъ: Ьозіііет іп тобит, какъ не¬ 
пріятели, по-непріятельски: тігит іи 
тобит, удивительнымъ (страннымъ) обра¬ 
зомъ: отпі тобо, всячески, всѣми мѣ¬ 
рами: тиіііз тобіз, на разные лады г 
е^из тобі или Ъщиз тобі, такой. 
тоесЬа, ае, I. прелюбодѣйка. 
тоееЬог, аіив зит, агі, прелюбодѣй¬ 

ствовать. 
шоесѣиз, і, т. прелюбодѣй, 
тоепіа, Хит, п. I) городскія стѣны ^ 

поэт., стѣны, паѵіз, стѣнки: саеіі, ок¬ 
ружность.— II) теіоп., строенія въ го¬ 
родѣ, городъ, поэт. тк. жилище, дворецъ, 
тоегёо, тоегбг, см. таегео, таегоіѵ 
тоезіё, абѵ. см. таезіе. 
тоезіШа, ае, I. см. таезііііа. 
тоезіиз, а, ит, см. Щаезіиз. 
тбіа, ае, I. жерновъ; отс. (зіп^. и об. 

р1.)=мельница; теіоп., тоіа заіза и одно 
тоіа, крупно молотая смѣшанная съ 
солью мука, жертвенная мука. 
тбіагіз, із, т. и тбіаге захшц, жер¬ 

новъ, пер. = большой камень, каменный 
отломокъ. 
тбіёз, із, I. тяжесть, I) аЬзіг. = тя¬ 

желовѣсность, огромность, а) соб.: сіі- 
реі, тяжеловѣсный щитъ (•)*): ѵазіа, не¬ 
уклюжая тяжеловѣсность (|): іпрпз, ко¬ 
лоссальный ростъ іі*). — ѣ) пер.: а) тя¬ 
гость, бремя, затруднительность, опас¬ 
ность, іапіі ітрегіі: рирае. — /?) за¬ 
трудненіе, трудъ, усиліе, Ьаиб тара 
тоіе, безъ большого труда: та^оге тоіѳ- 
рираге: іапіае тоііз егаі (столько 
стоило труда) съ іпі. (*)*). — И) сопсг., 
1)=тяжелая, неуклюжая, большая масса, 
громада, комъ, гибіз іпбірзіафіѳ тоіе? 
(о хаосѣ і*): іапіае согрогит тоіез, ко¬ 
лоссы.— 2) въ част.: а) дамба, насыпь,, 
плотина, тоіез оррозііао йисііЬиз. — 



тоіезіѳ — 395 — Ш0ІІІ5 

Ъ) огромное строеніе.— с) тоіез Ъеііі, 
огромныя военныя приготовленія, воен¬ 
ные снаряды, осадныя машины, тоІіЬиз 
орридпаі; игЬет (*)•).—(1) подводная скала, 
Рифъ, іп юоіе зейепз (+).—3) пер.: а) 
о массѣ людей, масса, военныя силы, 
та^па тоіо асіеззе. — Ъ) масса волнъ, 
волны, валы. 
тбіезіё, асіѵ. съ тягостью, а) для 

себя = неохотно, съ неудовольствіемъ, 
т. Гего, я недоволенъ, мнѣ непріятно.— 
Ь) для другихъ = тягостно, докучливо. 
тбіезііа, ае, тягость, непріятность, 

неудовольствіе, досада, ехЬіЬегѳ тоіе- 
зііат, причинять н.: тоіезііа а^ш аШ- 
сеге, доставлять кому непріятность: пю- 
Іезііа аШсі или тоіезііат сареге ех аіда 
ге, получать (отъ чего) непріятность, до¬ 
садовать на что, огорчаться чѣмъ: зіпѳ 
тоіезііа іиа, безъ непріятности для тебя. 

гобіезіиз, а, нго, а) обременительный, 
тягостный, непріятный, докучливый. — 
Ъ) въ част.: принужденный, неесте¬ 
ственный, изысканный, ѵегЬа (і*). 
тоіігаёп^ тіпіз, п. напряженіе силъ, 

усиліе; отс. ^иап^:0 тоіішіпе, съ какимъ 
важнымъ видомъ (■}•): гегит тоіітіпа, 
государственные перевороты; теіоп., 
строеніе, на которое потрачено много 
труда, тоіітеп ѵазіит, огромное соору¬ 
женіе (у). 
тбіітспіпт, і, п. напряжете силъ, 

усиліе, ео тіпогіз езі тоіітепіі, тре¬ 
буетъ тѣмъ меньшаго усилія: зіпе тоіі- 
тепіо ехегсііит сопігаЬеге роззе, безъ 
затрудненія. 
тоііог, Низ Зит, ігі, I) ѵ. іг.: А) 

употребляя усиліе приводить въ движе¬ 
ніе, двигать съ мѣста, сдвигать, под¬ 
нимать, поэт. тк. = раскачивать, бро¬ 
сать, метать, топіез: апсогат, поднять 
якорь;тк.съаЬилиехс. аЫ.,съіп с. асе.; 
отс. ЬаЪепаз, править (•}•): согрога ех зот- 
по.—В)прегн.: 1) расшатывать, ломать, 
оЬісезрогіагит.—пер.,й<1ет, подрывать 
довѣріе, кредитъ.—2) землю взрывать, ко¬ 
пать, пахать, іеггат аШиз.—3) употре¬ 
блять усиліе па а) сопсг. объекты=стро ■ 
ить, сооружать: агееш (І^асШит регзаха, 
прололштьпуть :с.—аЪзоІ. айтоііепйиш, 
для возведенія бастіона.—Ъ) аѣзіг. объек¬ 
ты = предпринимать, начинать, пиііа 
орега: ііег, продолжать: тогат, задержи¬ 
вать^): зирег зиаіаисіѳ Іаѣогеш, прео¬ 
долѣвать трудное дѣло, касающееся (соб. 
касательно) собственной славы ф.— 
4) замышлять, имѣть въ виду, го¬ 
товить что, стремиться, тиіьа: йеіѳ- 
сііопет: піЬі! аііисі, диат иі еіс. — 5) 

вызывать, возбуждать, ІпогЪоз (і*): обі- 
ит. — II) ѵ. гейех., сдвигаться съ мѣста, 
стараться двинуться съ мѣста, употре¬ 
блять усилія, усиливаться, т. Ьіпс, ста¬ 
раться уйти отсюда: а іегга, стараться 
отчалить. — пер., а§ат рег те ірзѳ еі 
тоііаг. 
тбІШо, бпіз, ?. приведеніе въ дви¬ 

женіе, отс. а) разрушеніе, ѵаііі. — 
Ъ) теіоп., приготовленіе, устройство, 
гегшп. 
тбііібг, бгіз, т. предпринимающій, 

устраивающій = виновникъ, строитель. 
тоііезсо, ёге, дѣлаться мягкимъ: пер.» 

a) смягчаться, дѣлаться кроткимъ (*)*).— 
b) изнѣживаться (*(*). 
тоШо, Іѵі и Іі, ііит, іге, дѣлать мяг¬ 

кимъ, гибкимъ, ковкимъ, рыхлымъ, раз¬ 
мягчать, I) соб.: а) вооб.: Іапат іга- 
Ъепйо и одно Іапат, прясть (і*): сегат 
роііісѳ, разминать (і*): сегаз, растоплять 
(І*): ЬегЬаз Латта, варить: Сегегет 
(хлѣбъ) іп ѵіпо, мочить (*)*).— ѣ) почву 
взрыхлять, а§гоз.— II) пер., 1) въ фи- 
зич. отнош., а) возвышенность, холмъ, 
дѣлать менѣе крутымъ, сііѵшп (апГгасі;і- 
Ьиз тойісіз): ай тоШепйит сііѵит, для 
облегченія подъема на холмъ. — ѣ) ли¬ 
шать жесткости, терпкости, суровости= 
смягчать, улучшать, ітисіиз іегоз соіеп- 
йо (*(*). — 2) въ умств. и нравств. отнош., 
смягчать, а) смягчать, Іасгітае те тоі- 
Ііипі.—Ъ) изнѣживать, разслаблять, аідт 
или аіф апітит.— с) дѣлать сноснѣе, 
смягчать, ітрегіит: роепат (і*).— (I) 
успокопвать, укрощать, акрп раііепііа 
зиа. 
тоШз, е, мягкій, I) соб. и пер.: А) 

самъ по себѣ гибкій, эластичный, мяг¬ 
кій, 1) соб.: а) о членахъ тѣла: Ьга- 
сЫа (і-), іп іпсеззи тоШог (•)•).— Ь) (* 
деревьяхъ, ^ипсиз (*(*).— с) о волосахъ, 

•мягкій, волнистый (і*). — (I) о снаря¬ 
дахъ, орудіяхъ ге: рііепіа, покойныя к. 
(у): озсШа, подвижныя (*(-): агсиЗ, сла¬ 
бый (•)■). — е) о водѣ, тихо движущійся, 
тпхій (і*). — Г) о воздухѣ, тихо подуваю¬ 
щій, тихій (і*). — 2) пер., а) о произве¬ 
деніяхъ искусства, а) въ скульптурѣ, 
съ волнообразными линіями, съ мягкимъ 
контуромъ, мягкій, нѣжный (прот. йигиз, 
гі^ісіиз).—(1) въ краснорѣчіи, поэзіи, 
плавный, огаііо, ѵегзиз. — ѣ) о мѣстно¬ 
сти, некрутой, отлогій, слегка подымаю¬ 
щійся (і*). — В) при давленіи подающій¬ 
ся = эластичный, мягкій, нѣжный (прот. 
йигцз), 1) со_б.: а) о частяхъ тѣла, §е- 
пае, (I), ѵепіег, слабый, впалый (•{*). — 
Ь) о ложѣ, мягкій, эластичный ({). — 
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с) О почвѣ 2С. - &) мягкій (прот. сіпгиз), 
ргаіа (•)-): р) рыхлый, песчаный (прот. 
сіепзиз), агепа (*)-), зоіит —сі) о травѣ 
ас, §гатеп Ж*. агізіа, гладкій (*)*).— 
е) о веществѣ, сега.—Г) о плодахъ, 
мягкій,нѣжный, сазіапеа (і*).— 2) пер., 
мягкій, нѣжный, пріятный для чувства 
я на вкусъ.—П) карт.: А) чувствитель¬ 
ный въ внѣшнимъ впечатлѣніямъ, 1) 
вооб., впечатлительный, чувствитель¬ 
ный, податливый, въ дурномъ смыслѣ = 
слабый, недостаточно внергичный, тк. 
обидчивый, тоііез аигісиіаѳ, доступныя 
льстивымъ словамъ (І): пюШз іп оЬзѳ- 
<рііит, склонный къ іс.— 2) въ част.: 
a) изнѣженный, разслабленный, слабый, 
согрога Саііогит: со1шпЪаѳ,невоинствен- 
яыѳ (і*).— Ъ) уступчивый = боязливый, 
робкій, сопзиі, зепіепііа.— В) о томъ, 
что производитъ нѣжное впечатлѣніе, 
что покоится на пріятныхъ ощущеніяхъ, 
тихій, пріятный, 1) вооб.: зепесіиз: 
шпЬга (*(■), оііит Ж.— 2) въ част.: а) 
тихій, безстрастный, кроткій, снисхо¬ 
дительный, ріасібиз тоШздие, о лицахъ 
(прот. ѵеЬѳтепз асе^ие): зшзза или іт- 
регіа (*(■). — Ь) чувствительный, трога¬ 
тельный, ласковый, ^иеге1ае (*}*), ѵегЬа 
(І*).— с) удобный, благопріятный, ѵоіо 
іб ^иат тоіііззіта ѵія сопзе^ш, воз¬ 
можно кроткимъ способомъ, тоПіа Іет- 
рога іапбі (•(•). 
тоШіёг, асіѵ. мягко, 1) соб. и пер.: 

A) въ самомъ себѣ гибко, властично, 
мягко, о походкѣ, легко (і); пер., въ 
мягкихъ, нѣжныхъ формахъ, ехсибепі 
аііі зрігапііа тоіііиз аега, другіе будутъ 
отливать изъ мѣди какъ-бы живыя ста¬ 
туи съ болѣе мягкими очертаніями (і). — 
B) по внѣшнему давленію, властично, 
мягко; пер., тихо.—И) карт.: 1) вооб., 
уступчиво, спокойно, въ дурномъ смы¬ 
слѣ безъ внергіи, вяло, слабо.— 2) въ* 
част.: а) изнѣженно: сластолюбиво.— 
b) кротко, ласково, снисходительно. 
тоІІШа, ае, Г. и тоІІШёе, ёі, Г. I) 

гибкость, мягкость, сегѵісшп.—II) карт.: 
а) мягкость, нѣжность, чувствитель¬ 
ность, впечатлительность. — Ь) недоста¬ 
токъ энергіи, вялость, слабость. — с) 
изнѣженность. 
шоІШйбо, біпіз, і. гибкость, I) соб.: 

а) гибкость, ѵосіз. — Ь) мягкость. — II) 
март., нѣжность, чувствительность. 
тёіо, Ійі, Шит, ёге, молоть. 
тбіу, У08, п. моли (растеніе съ бѣ¬ 

лымъ цвѣтомъ и чернымъ корнемъ, упо¬ 
треблявшееся какъ средство противъ ча¬ 
родѣйства). 

тбтепіит, і, п. I) движеніе, какъ 
сила самодвиженія, А) соб. и пер.: 1) 
соб.: азіга іогта ірза &§іШЦие зиа то¬ 
тепіа (постоянное движеніе) зизіепіапі. 
2) пер.: а) въ пространствѣ, простран¬ 
ство, разстояніе, рагѵо тотепіо апіе- 
себегѳ.— Ь) во времени, теченіе време¬ 
ни, продолженіе времени, время, особ, 
короткое, Ьогае тотепіо; отс. сг) про¬ 
межутокъ времени, періодъ времени, 
сегііз тотепііз (і).—р) прегн., мгнове¬ 
ніе, минута, тотепіо Іетрогіз и одно 
тотепіо, въ одну минуту, въ одно мгно¬ 
веніе.— В) карт.: 1) вооб., движеніе =» 
колебаніе, качаніе, тотепіа зшпегѳ 
иіп^иѳ (•{•). — 2) въ част., перемѣна, 
пиііит іп бапбо ассіріепбо ге^по т. іа- 
сегѳ: тотѳпіит Іасегѳ аппопае, разрѣ¬ 
шить вопросъ о дороговизнѣ хлѣба: ех 
рагѵіз заѳрѳ тадпагшп гегит тотепіа 
репсіепі.—II) движеніе, какъ движущая 
сила, толчокъ, нажимъ, А) соб.: агЬогез 
Іеѵі тощепіо ітриізае. — В) карт., 1) 
воздѣйствіе, вліяніе, і'аша репбеі Іеѵі 
тотепіо: оЪзѳгѵагѳ отпіа тотепіа, 
обстоятельства. — Отс. аѣзіг.: а) побу¬ 
дительная причина, побужденіе, оШсі- 
огит отпіит тотепіа. — р) вспомога¬ 
тельное средство, ргаеЬе позігае тотепіа 
заіиіі (|).—2) рѣшающая сила, а) рас¬ 
ходъ или трата силъ, помощи, средствъ, 
рагѵо тотепіо а^иѵаге.—Ь) рѣшающая 
сила, сила, производящая перемѣну. 
а) въ сраженіи, рагѵо тотепіо (немного) 
зирегіог Котапа гез іиіі. — р) въ про¬ 
чихъ отношеніяхъ рѣшающее вліяніе, 
важность, значеніе, вѣсъ, та§пшп іп 
иігапщие рагіет т. ЬаЪегѳ: аідсі пиі- 
Ііиз тотепіі риіагѳ, считать что не имѣю¬ 
щимъ никакого значенія: аіф заіиіет 
Іеѵі тотепіо аезіітагѳ, считать не имѣ¬ 
ющею большого значенія: Ьаиб рагѵшп 
еі ірзі Іиепбае АГгісае т., немаловаж¬ 
ное значеніе для охраны А.: Ьаиб раг¬ 
ѵшп ш. а(і орет Іегепбат зосііз, зна¬ 
чительная сила, 
тёпёбйіа, ае, Г. галка, 
тёпёо, пйі, пііпт, ёге, напоминать, 

I) дѣйствуя на чью память, аЦт бе аЦа 
ге.—II) дѣйствуя на чей умъ, благора¬ 
зуміе, 1) вооб.: а) = наставлять, вразу¬ 
млять, предостерегать, обращать чье 
вниманіе на что, съ §еп.; съ бе с. аЫ.; 
съ общимъ асе. ргопот. (напр. еа, яиаѳ 
а паіига топетиг); съ асе. с. іпГ.; съ 
допол. предл. (напр. ^ио зіаіи зіі гез); 
аЬз., еа (таіег) Шіит топиіі.—Ь) увѣ¬ 
щевать, побуждать, совѣтовать, съ об¬ 
щимъ асе. (напр. іб ^иоб гез топеЬаІ); 
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съ иі с. со^. или съ соп).; съ пе с. 
соп). (=отсовѣтывать, предостерегать); 
съ іпГ. — 2) въ част.: а) (о внушеніи 
свыше) научать, вдохновлять, Іи ѵаіеш, 
іи, сііѵа, топе (*(•). — Ь) предвѣщать, 
предсказывать, бе аЦа ге: акрі (*[). — 

рагі. зиЪзі. топііа, бгит, п. см. особо. 
* тбпёгіз, іа, і*. одновесельное (съ од¬ 

нимъ рядомъ веселъ) судно. 
тбпёіа, ае, Г. монетный дворъ; ше- 

іоп., монета, чеканныя деньги. 
тбпііе, іа, п. ожерелье. 
тбпітепіит, см. топитепіит. 
тбпМа, огит, п. а) напоминанія, увѣ¬ 

щанія. — Ь) предостереганіе, предска¬ 
заніе. 
тбпШо, бпіз, Г. напоминаніе, увѣща¬ 

ніе, предостереганіе. 
тбпіібг, бгіз, т. I) напоминатель; 

отс. а) совѣтникъ, подающій на будѣ 
совѣты оратору. — Ь) = пошепсіаіог 
(см. это). — И) увѣщеватель, предосте¬ 
регателъ. 
шрпіШз, из, т. (въ зіп&. только аЫ.), 

напоминаніе, увѣщаніе, предостереганіе 
(*(-)• особ, божеское предостереженіе. 

* тбпбрб&ит, Хі, п. столикъ объ од¬ 
ной ножкѣ. 
топа, топііз, т. гора (тк. пер. о 

водѣ -(*); погов., роііісегі тагіа еі топ- 
іез, обѣщать золотыя горы; поэт, (те- 
іоп.) = обломокъ скалы. 
топзігаібг, бгіз, т. указыватель, по- 

казыватель. 
шопзігаіиз, а, пт, РАф. замѣчатель¬ 

ный, примѣчательный, тк. съ Даі. 
шопаіго, аѵі, аіит, аге, указывать, 

показывать, I) жестомъ: аідсі іпсіісе сіі- 
&ііо (въ разз., топзігог Ді^ііо ргаеіег- 
еипііит, проходящіе указываютъ на меня 
пальцемъ [какъ на знаменитаго поэта] 
•)*).—II) словами, 1) вооб., показывать, 
указывать, научать, гез ^езіае яио зсгіЬі 
роззепі пит его, топзігаѵіі Нотегиз 
(І*).—2) въ част., а) (поэт.) назначать, 
опредѣлять, предписывать, ріасиіа: аісі 
ЬегЬат.— Ь) (поэт.) побуждать къ чему, 
съ іпГ. 
топзігиш, і, п. знаменіе боговъ, какъ 

противоестественное явленіе, чудо; отс. 
пер., чудовище, страшилище, извергъ, 
въ лучшемъ смыслѣ, диковина, о чело¬ 
вѣкѣ (по виду и характеру), о морскихъ 
чудовищахъ, о морѣ, неестественныхъ 
явленіяхъ и поступкахъ (отс. топзігиш 
ас ргойідіит, неестественный и чудовищ¬ 
ный поступокъ); о неестественныхъ, 
странныхъ выдумкахъ, представленіяхъ, 
мнѣніяхъ, несообразиость, нелѣпость. 

топіапиз, а, ит, I) горный, нагор- 
пый (прот. сатрезіег), оррійа (■(*), Ии- 
теп (*(•), Ьі^игез: Ьотіпез азрегі еі т., 
суровые горцы; зиЪзі., топіапі, бгит, 
т. горцы; топіапа, бгит, п., горны» 
мѣстности. — II) поэт пер., гористый,. 
Баітаііа. 

* шопіісбіа, ае, с. горный житель. 
топііѵа&пз, а, ит, бродящій, ски¬ 

тающійся по горамъ. 
топійбзиз (топібзиз), а, ит, гори¬ 

стый. 
тбпйтепішп, і, п. памятникъ, знакъ 

памяти, I) соб.: топитепіі саиза.—Въ. 
част.: а) о построенныхъ улицахъ, зда¬ 
ніяхъ (особ, храмахъ), статуяхъ, гал¬ 
лереяхъ, трофеяхъ и т. п. — Ь) (съ и 
безъ зериісгі) надгробный памятникъ, 
склепъ, семейный склепъ.—с) о памят¬ 
никахъ письменности, документы, акты, 
шопитепіа риЫіса ргіѵаіадиѳ: топи- 
тепіа гегит (^езіагит), историческія 
книги: шопитепіа аппаііит, лѣтописи: 
сотшепйагі топитепііз аіф, чьими-н. 
записными книжками (мемуарами): то- 
питепіа огаііопит, подлинныя рѣчи. — 
II) пер., йігіогит, атогіз (*)*). 

1. тбга, ае, Г. I) замедленіе, задерж¬ 
ка, А) вооб.: тогат аісі геі іпіегге или- 
іасеге, задержать что, замедлять; то¬ 
гат іпіегропеге, производить замедле¬ 
ніе: тогат ігаЬеге, медлить, мѣшкать, 
(у): гез ЬаЬеі тогат, терпитъ отлага¬ 
тельство: тк. езі аідеі (аЦз) іп тога, 
Чиотіпиз или пе с. соп)., задерживаетъ 
(мѣшаетъ): тк. еззе тогае, быть причи¬ 
ною замедленія, задерживать: рег ищ 
пиііа тога езі или пиііа іп те езі тога, 
я вовсе не задерживаю: пиііа тога езі, 
нѣтъ никакой задержки: пиііа тога езі 
(іісеге, я сейчасъ скажу (*(•): Іоп^а тога 
езі съ іпГ., долго было бы :с (1). пиііа 
тога іпіегрозііа, илизіпе тога, или (поэт.^ 
Ьаиб тога, безъ замедленія, немедлен¬ 
но.—В) въ част.: остановка въ походѣ, 
отдыхъ, дневка. — И) пер.: 1) (поэт.> 
продолжительность времени, промежу¬ 
токъ времени, время, Ьеііі, ІаЬогіз, іоп^а 
тейіі іетрогіз тога, продолжительный 
промежутокъ времени; часто тога, са 
временемъ, мало-по-малу. — 2) теіоп., 
задержка = задержнватель. 

2. тбга, ае, і*. мора (отрядъ спартан¬ 
скаго войска, состоявшій изъ 400—500, 
700—900 солдатъ). 
тбгаібг, бгіз, т. медлитель, I) отста¬ 

лый, мародеръ. — II) задерживатель* 
риЫісі соттобі; особ, стряпчій (задер¬ 
живавшій казуистикою дѣло) 
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1. тогаіиз, а, пт, шогог. 
2. тогаіиз, а, ит, I) имѣющій из¬ 

вѣстные нравы, извѣстное свойство, 
%спе, съ добрыми нравами, благонрав¬ 
ный: таіе тогаіиз ѵепіег, ненасытное 
брюхо (■(•).—И) по нравамъ, но харак¬ 
теру людей составленный, іаѣиіа гесіе 
тогаіа, съ вѣрнымъ изображеніемъ нра¬ 
вовъ (|). 
тогЪпз, і, т. болѣзнь, I) физич., 

тогШег: іп тогЪит сасіеге или сіеІаЪі: 
тогЪо ітріісагі, заболѣть, захворать: 
тогЬо аЯесіит еззе (сопШсіагі), быть 
больнымъ, страдать: е §гаѵі тогЪо ге- 
сгеагі, оправляться отъ тяжкой болѣзни: 
тогЪо йесейеге или тогі, умереть есте¬ 
ственною смертью. — II) душевная бо- 
лѣзпь, страсть, порокъ. 
тогйасііёг, айѵ. ѣдко, язвительно, 

остро. 
тогйах, йасіз, I) куелнвый, кусаю¬ 

щійся; отс. (поэт.) карт., а) колкій, 
язвительный, сагтеп, Супісиз.—Ъ) гры¬ 
зущій = мучительный, злой, зоІІісііи- 
<1о.— И) (поэт.) пер.: 1) колючій, жгу¬ 
чій, игііса. — 2) острый, а) соб., іег- 
гшп. — Ъ) на вкусъ, острый, горькій, 
€еі. — с) разъѣдающій, ритсх. 
тогйёо, тотогйі, тогзит, ёге, ку¬ 

сать, I) соб. и пер.: А) соб.: 1) вооб.: 
сапез тогйепі: Ьазіііе (*(-).—2) въ част., 
грызть, раЪиІа йепіе ф: ѵііет, огры¬ 
зать (|). — В) пер., а) захватывать, 
сцѣпляться, о пряжкѣ, крючкѣ и т. п., 
ѵезіет (*(-). — Ъ) о рѣкѣ, протекающей 
черезъ мѣстность, омывать, гига (■(•). — 
с) о жарѣ, холодѣ, воздухѣ, пронизывать, 
жечь, причинять вредъ, аідт (у), оіеат 
(|).—И) карт., 1) язвить, колоть, аіцт 
йісііз ф. — 2) уязвлять, чувствительно 
оскорблять, дѣлать кому больно, огорчать, 
акрп. 
шогйіепз, айѵ. кусая, хватаясь зуба¬ 

ми; пер., всѣми силами, упорно, крѣпко, 
Чепеге. 

* тбгёіпт, і, п. винегретъ (изъ чесно- 
*а, руты, уксуса, масла +). 
тбгіЪшійпз, а, пт, находящійся при 

•смерти, умирающій; поэт., смертный, 
шетЪга. 
тбгі&ёгог, аіпз зпт, агі, покоряться 

чьему нраву, волѣ, угождать, примѣ¬ 
няться къ ас, съ йаі. 
тбгіог, тогійиз зпт, тбгіійгиз, тб- 

«, умирать, I) соб., объ одуш., о жи¬ 
вотныхъ тк.= околѣвать, падать, іі циі 

^ат зипі тогіиі (прот. іі циі ѵіѵипі): 
т. ех ѵиіпеге: тогЪо, рго раігіа: іогіі- 
Чег: ѵосез или агіиз тогіепіез, умираю¬ 

щаго: тогіаг, зі (пі), умереть мпѣ, 
если (если не): тогііигиз, рѣшившійся 
умереть (*(•) или обреченный на смерть 
ф.—II) пер.: 1) о лицахъ, быть смер¬ 
тельно (безумпо) влюбленнымъ. — 2) о 
неодуш. и аЪзіг.: а) мертвѣть = засы¬ 
хать, сохнуть, о растеніяхъ, деревьяхъ, 
членахъ тѣла. — Ь) гаспуть, тухпуть, 
объ огнѣ (■(•).—с) объ аЬзіг.= кончаться, 
пропадать, исчезать, проходить, Іедез 
шогіиае зипі, законы не дѣйствуютъ* 
забыты; отс. ріаизиз тогііиг, настаетъ 
мертвая тишіща.— Отс. РАйр тогійиз, 
а, шп, умершій, мертвый (прот. ѵіѵиз), 
объ одуш. и, пер., о неодуш. (таге); 
зиЪзі., тогіииз, і, т. мертвецъ, трупъ. 

* тогтуг, угіз, I. мормпръ (неизвѣст¬ 
ная намъ морская ‘рыба *|*). 
тбгог, аіпз зит, агі, дѣлать заме¬ 

дленіе, остановку, I) іпіг., медлить, А) 
въ смыслѣ замедленія, медлить, мѣшкать, 
не являться, отставать, а) аЪзоІ.: аихіііа 
тогапіиг: Ьаий тиііа или пес ріига то¬ 
гаіиз, не долго мѣшкая, не долго думая 
(■(•). — рагі. зиЪзі. тогаіі, бгит, т., 
отставшіе, опоздавшіе. — ($) съ іпГ. — 
піЬіІ топи% циотіпиз еіс., я вовсе не 
откладываю, я хочу сейчасъ іс. — В)цъ 
смыслѣ остановки, пребывать, находить¬ 
ся, засиживаться, арий оррійит: сігса 
Йитеп.—поэт, пер., о неодуш., а)=еще 
цвѣсти, о деревьяхъ. — Ъ) = останавли¬ 
ваться на чемъ, съ аЪІ. (напр. ѵпііиз 
іеііиге тогаіі, устремленные въ землю 
■(•).—И) іг., замедлять, задерживать кого, 
что, мѣшать, 1) вооб.: ргітит ітреіит: 
Сигіопѳт ай зрет, умѣрять надежду К.: 
аЦт аЪ іііпеге, а іи§а: поп (пес) тогог 
съ диіп с. сощ., съ циотіпиз с. сощ.: 
тогагі (задерживать врага) аЦие ітре- 
йіге ііег. — 2) въ част.: а) аіцт піЬіІ 
тогог, о судьѣ, я не задерживаю болѣе 
кого-н., я ничего не имѣю противъ ко- 
го-и. — Ъ) въ рѣчи: пе іе тогег (*)*), 
чтобы не задерживать тебя (= короче 
сказать). — с) піЬіІ тогог съ* асе. и т. 
п., а) я вовсе не дорожу чѣмъ-н., пес 
йопа тогог, и не хочу подарковъ ф.— 
р) я не мѣшаю кому, чему, мнѣ все 
равно, по мнѣ пусть, съ асе. с. іпі., 
піЬіІ тогог еззе заіѵоз еоз: еі еззе пі¬ 
ЬіІ тогог (*)•).—й) (поэт.) занимать, за¬ 
бавлять, плѣнять, т. рориіит: т. осиіоз 
аигездие аіф (о поэт, произведеніяхъ). 
тбгбзё, айѵ. своенравно, съ педанти¬ 

ческою мнительностью. 
тбгбзііаз, аііз, Г. своенравіе, причуд¬ 

ливость, угрюмость, брюзгливость, пе¬ 
дантичность. 
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тбгбзиз, а, ит, своенравный, то = 
брюзгливый, педантичный, то — угрю¬ 
мый, причудливый. 
шогз, шогііз, Г. смерть, I) соб.: пе- 

сеззагіа, естественная, герепііпа: тог- 
іеш зіѣі сопзсізсеге, лишить себя жизни: 
аЦш тогіе тиііаге, подвергнуть смерт¬ 
ной казни: аісі тогіі еззе, быть причи¬ 
ной чьей смерти: тогіеш бергесагі, 
умолять о дарованіи жизни: іп тогіе, 
по смерти (*(•): іп ехігета тогіе и одно 
зиргеша тогіе, при послѣднемъ издыха¬ 
ніи (І): тиііа тогіе, при вѣрной смерти 
{•{-). — Р1ш\ тогіез, о смерти многихъ, 
роды, виды смерти, смерть.—II) теіоп.: 
а) (поэт.) трупъ, тогіет (трупъ) аіф 
Іасегаге. — Ь) виновникъ смерти, тогз 
іешш^ие зосіогит. 
тогзйз, йз, т. кусаніе, укушепіе, 

«егрепііз, ужаленіе змѣи: ѵегісге тог- 
«шп іп Сегегет, начать ѣсть хлѣбъ (*)•); 
(поэт) теіоп., т. ипсиз, загнутый зубъ 
<о якорѣ): т. гоЬогіз, расщепъ, щель въ 
дубѣ (которую образуетъ засѣвшее въ 
немъ копье); пер., а) уязвленіе, злосло¬ 
віе, оскорбленіе. — Ъ) горесть, огорче¬ 
ніе, съ &еп. 
шогіаііз, е, I) подлежащій смерти, 

смертный; пер., тлѣнный, бренный, 
преходящій, кратковременный (прот. іт- 
яюгіаііз); зиЬзі., «) шогіаііз, із, т. 
смертный,человѣкъ, особ.въ ріиг.,смерт¬ 
ный родъ, люди. — р) тогіаіе, із, п. 
смертное, преходящее. — II) прсгн., че¬ 
ловѣческій, земной, ѵиіпиз, нанесенная 
человѣческою рукою (*(-); зиЬзі., тогіаіе, 
із, п. человѣческое; чаще тогіаііа, тт, 
п. человѣческое, земное; поэт. = чело¬ 
вѣческія страданія, человѣческая участь. 
тогіаШаз, аііз, і. смертность, I) 

-аѣзіг.: тлѣнность, бренность, кратковре¬ 
менность. — II) сопсг., человѣчество = 
смертные, родъ человѣческій. 
шогіШг и шогШегиз, а, ит, смерто¬ 

носный, смертельный (прот. ѵііаііз, за- 
Іиіагіз, заіиѣег); пеиіг. зиЬзі., об. въ 
ріиг. =. смертельныя (убійственныя) сред¬ 
ства. 
тбгшн і, п. I) тутовая ягода. — II) 

ежевика. 
тбгшз, і. I. тутовое дерево, 
шбз, тбгіз, т. воля человѣка, I) свое¬ 

воліе, своенравіе, тогет аісі или ѵоіип- 
іаіі аіф ^егеге, исполнять чьи желанія, 
угождать кому.—Щ воля, ставшая нор¬ 
мой для образа дѣйствій, А) соб., обы¬ 
чай, 1) обычай, обыкновеніе, Іеді то- 
фие рагепбщп езі: іп тогет ѵепіге, 
зойти въ обычай; отс. тоге та]огшп: 

сіе тоге, ех тоге и одно тоге, по обы¬ 
чаю, согласно съ обычаемъ.—2) нравъ, 
обыкн. ріиг., правы, характеръ, ргаеГес- 
іиз тогит, судья нравовъ: ѵіг тогит 
ѵеіегит, человѣкъ стараго закала: сит 
тогіѣиз поііз іасіііиз соттипісаіигшп 
сопзіііа, человѣку извѣстнаго характера, 
съ извѣстнымъ темпераментомъ; отс. 
добрые нравы, диіз педие тоз педиѳ 
сиііиз егаі (•(■). — 3) сводничество. — В) 
пер.: 1) образъ дѣйствія, свойство, ка¬ 
чество, саеіі (*(•), зібегшп (*(-); отс. тоге, 
асі тогет или іп тогет, какъ свойствен¬ 
но, на подобіе, какъ, съ §еп.—2) (поэт.) 
законъ, правило, тогез ѵігіз ропеге: 
зіпе тоге іигіі іетрезіаз, не признавая 
законовъ (= ужасно): іп тогет, по за¬ 
кону, правильно. 

* тоіо, аге, двигать туда и сюда, при¬ 
водить въ сильное движеніе. 
шбійз, йз, т. движеніе, І) = движе¬ 

ніе, А) соб.: а) вооб.: гетогшп, зібе- 
гшп: іеггае тоіиз, землетрясеніе. — Ь) о 
движеніяхъ тѣла,«) тѣлодвиженіе, жестъ; 
отс. танецъ, пантомима, тоіиз Іопісі (у): 
баге тоіиз, танцовать (■]*).—/9) поворотъ, 
эволюція солдатъ, иі аб тоіиз сопсиг- 
зиздие еззепі Іеѵіогез. — В) пер.: 1) 
чувств, и душев. движеніе, а) чувствен¬ 
ное возбужденіе, раздраженіе, ощуще¬ 
ніе, ;щсипби5.— Ь) душевное движеніе, 
дѣятельность, еі апіті еі іп^епіі ееіе- 
гез ^иібат тоіиз еззе беЬепі, и сердив 
и умъ должны бы съ легкостью проя¬ 
влять свои силы; отс. въ част., а) ду¬ 
шевное волненіе, страсть, съ и безъ 
апіті: шепііз теае, мое душевное без¬ 
покойство. — /2) дѣятельность, способно¬ 
сти мышленія, полетъ мысли, тоіиз ізіѳ 
ееіег содііаііопіз: аб аЦб тоіи апіті 
(умственною дѣятельностью) ас гаііопе 
иіі.— у) побужденіе, влеченіе, внуше¬ 
ніе, біѵіпо или іпзапо тоіи сопсііа (]*).— 
2) политическое движеніе, а) въ хоро¬ 
шемъ смыслѣ, возстаніе, Ііаііае. — Ь) въ 
дурномъ смыслѣ, народное волненіе, воз¬ 
мущеніе, возстаніе, рориіі, зегѵіііз. — 
3) перемѣна, превратность, тоіиз (ріиг.) 
ібгіипае.— II) движеніе откуда-нибудь, 
А) выступленіе, отъѣздъ, тоіиз ехсеріі 
йхіигоз (1). — В) переворотъ, тоіиз іп 
ге риЫіса ітрепбеі. 
тбѵёо, тбѵі, тбіит, ёге, приводить 

въ движеніе, двигать, I) = двигать туда 
и сюда, потряхивать, потрясать, А А) соб.: 
а) вооб.: саеіит: рег аёга егіпет, раз¬ 
вевать по воздуху волосы (І): іиіаз 
реппаз рег аёга, безопасно летать по 
воздуху (*(-): Т)гасЫа іп ЬегЬаз, опускать 
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(•(*): числив рейет тоѵі (ставилъ), та- 
паі Іасиз (і*); гейех., тоѵегѳ, двигаться, 
іегга тоѵеі, потрясается; въ разз. тѳ- 
йіаі., тоѵегі, двигаться; отс. (поэт.) о 
жилахъ = биться; о лягушкѣ, прыгать 
(ргоріег щшт). — Ь) объ искусномъ 
движеніи тѣла и его частей, а) о панто¬ 
мимическихъ движеніяхъ и танцѣ, гейех., 
зе тоѵеге, разз. тоѵѳгі тейіа1.= тан- 
цовать; отс. тоѵегі Сусіола, плясать 
циклопа (пляску *[•).— р) о пѣніи и игрѣ 
на цитрѣ, двигать, ударять, ѵосаііа ога 
ай сііЬагат, пѣть подъ звуки цитры (■)*): 
сііЬагат сит ѵосе, играть на цитрѣ и 
пѣть (і*): пегѵоз ай ѵегЬа (+).—с) о 
движеніи орудіемъ, а) киркою, плугомъ 
взрывать, вспахивать, рег агіез а^гоз 
(І). — р) весломъ грести, ѣхать по чему- 
н., таге (-)*).— й) какъ военный і. і., 
т. агта, приниматься за оружіе, начи¬ 
нать воину, тк. айѵегзиз аЦт: рго аЦо 
(*[•); отс. пеиіга агта т., держать ней¬ 
тралитетъ.— ВВ) пер.: 1) приводить тѣ¬ 
лесную дѣятельность въ движеніе; отс. 
зе тоѵегѳ и тейіаі. тоѵегі, двигаться, 
зе ай Ъеіішп, готовиться къ войнѣ. — 
2) на тѣло вредно дѣйствовать, имѣть 
вредное вліяніе, согрога. — 3) умств. 
двигать, а) вооб., т. зе ай тоіит іог- 
іипае, бросаться во всѣ стороны: пеяие 
зе іп иііат рагіет тоѵеЪаі, и онъ дер¬ 
жался въ сторонѣ отъ обѣихъ партій: 
тиііа апіто т., много думать (■)■): еайет 
іііа, лелѣять тѣ же пагубные планы.— 
Ь) возбуждать, дѣйствуя на чью душу, 
волю, рѣшеніе и т. п. а) на внѣшнее 
чувство = производить впечатлѣніе, 
имѣть вліяніе, дѣйствовать на чувство, 
въ разз. = испытывать на себѣ вліяніе, 
дѣйствіе чего, подвергаться вліянію, 
дѣйствію чего, осиіоз: тоѵегі ірзіиз Іосі 
іпзоіепііа.— р) на внутреннее чувство, 
аа) приводить въ безпокойство, смуще¬ 
ніе, безпокоить, смущать, поѵііаіе топ- 
зігі (■)*): аЬзізіе тоѵѳгі, не пугайся (*)*).— 
РР) производить на кого впечатлѣніе = 
трогать, подвинуть къ состраданію, вы¬ 
зывать участіе, заха ^ѳтііп (|): тізе- 
гісогйіа тоѵегі.— уу) возбуждать, раз¬ 
дражать, аісі апітит.— у) на чыо-н. 
волю и рѣшеніе дѣйствовать = побу¬ 
ждать, акрп тіпиз диат ѵоіо. — 6) дѣй¬ 
ствуя на чыо-л. фантазію, возбуждать, 
вдохновлять, йѳиз ога тоѵеі (*(*).—*) 
дѣйствуя на мыслительную способность, 
возбуждать, асиіе (регасиіѳ) тоѵегі, 
остроумно (в. о.) размышлять.—4) по¬ 
литически возбуждать = возмущать, вол¬ 
новать, яиіеіа, нарушать спокойствіе: 

тоѵегі сіѵііаз соеріі.— 5) колебать, из- 
мѣнять, аіф'зепіепііат: ййѳт (|).— П> 
съ понятіемъ направленія откуда-я. (іег- 
тіпиз а яио), А) съ какого-н. мѣста, 
сдвигать, доставать, АА) соб.: а) вооб.г 
Іітит ѳ ^иг^ііе (і*): іезіа тоѵѳгі йі^па 
Ъопо йіѳ (і*).— Ъ) (о почкахъ) пускать 
почки, разз. тоѵегі = распускаться, 
расти, йе раітііѳ (і*).— ВВ) пер., извѣст¬ 
ное состояніе 2с вызывать, а) вооб» 
какое-н. состояніе возбуждать, поро¬ 
ждать, причинять, гізит фсит, шутитьг 
зизрісіопет.— Ь) какой-н. вопросъ воз¬ 
буждать, заводить рѣчь о чемъ, сопзиі* 
іаііопет, Ьізіогіаз, приводить историче¬ 
скіе примѣры (*[•). — с) дѣйствіе начинать, 
a) вооб., сапіиз (пѣть *)*). — р) военное- 
или политическое дѣло возбуждать, на¬ 
чинать, предпринимать, Ьеііит; тк. пе 
иій аЬ іег^о тоѵегеіиг; гейех., ^ат ип* 
щиѳ ри^па зе тоѵегаі, было въ раз¬ 

гарѣ. — й) что-н. показывать, пшпеп 
(волю).—В) съ занимаемаго мѣста сдви¬ 
гать = сдвигать, уносить, удалять, АА> 
соб.: а) вооб.: а) неодуш.: іипйатепіа 
Іосо; гейех., зе Іосо тоѵегѳ поп роззе- 
(о кораблѣ): гез диаѳ тоѵѳгі роззипі 
или гез тоѵепіез, движимое имущество.— 
Р) одуш., агтепіа зіаЪиІіз (■)■): зепез еі 
іѳтіпаз; гейех., зе тоѵеге и разз. то¬ 
ѵегі тейіа1.=двинуться, удалиться, уйти,, 
зе Ьіпс (*)*) или ізііпс: зе ех или йе аф 
Іосо: зе Ьито (1*). — аЬзоІ., Аигога зе 
тоѵеі или Аигога тоѵеіиг, появляется 
(■)*).— Ь) какъ военный і. і., а) т. зі^па, 
сазіга и т. п. и одно тоѵегѳ, снять ла¬ 
герь, двинуться въ походъ, тк. съ ех,, 
аЬ с. аЫ. или съ аЫ. (особ. Іосо), съ 
ай, іп с. асе. или съ асе. Іосі. — р) ге¬ 
йех. зе тоѵеге или разз. тоѵегі тѳйіа1.= 
двигаться, трогаться, зе ех ео Іосо: пиз- 
диат зе ѵезіі&іо (съ мѣста).— с) какъ 
религіозный і. і.: т. Ьійепіаі (трогать и)- 
оскорблять (•(*). — ср. поэт.: Віапаѳ поп. 
тоѵепйа питіпа, неприкосновенное (не¬ 
поколебимое) могущество Д. (■]*).—ВВ)' 
пер., а) кого-н. изъ дома, родины, вла¬ 
дѣнія, поста (зіаіи, §гайи;, положенія,, 
круга дѣйствій удалять, вытѣснять, вы¬ 
гонять, исключать, съ ех, йе с. аЫ. иля* 
съ аЫ.; особ, зѳпаіи или йѳ зепаіи, 
исключать изъ сената: ѵегоз Ьѳгѳйез.— 
b) отъ мнѣнія и т. п. отклонять, совра¬ 
щать, аідт йѳ зепіепііа. — с) = шиіаге, 
измѣнять, перемѣнять, ^иогит іогта. 
зетеі тоіа езі (і*); пер., тоіит ех ап- 
іфо, нововведеніе (въ обычаяхъ). 
тох, айѵ. скоро. I) для означенія бу¬ 

дущаго времени, 1) соб.: а) по отноша- 
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нію къ настоящему и будущему, скоро, 
вскорѣ, въ ближайшемъ будущемъ; отс. 
^иат тох, какъ скоро (въ прямыхъ и 
косв. вопросахъ). — Ь) по отношенію къ 
прошедшему, вскорѣ послѣ этого. — 
2) пер., для означенія послѣдующаго вре¬ 
мени, въ ближайшее время, впослѣд¬ 
ствіи.— П) для означенія послѣдованія 
во времени, затѣмъ, потомъ. 
щйсго, бпіз, т. I) кончикъ, особ, 

остріе меча; теіоп. = мечъ, пшсгопез 
зігіп^егѳ (обнажить •(■).— И) пер., ору¬ 
жіе = сила, власть, ігіЪипісіа, опасная 
триб^ская власть: йе&пзіопіз іиаѳ, ва^ 
жнѣишій пунктъ твоей защитительной 
рѣчи. 
тп^Іо, іуі и Іі, Ііпт, іге, мычать, 

I) соб.; отс. поэт, ти§іепіѳз = рогатый 
скотъ.— II) пер., гудѣть, трещать, іи- 
Ъаѳ сіап^ог ти^іі, раздается громкій 
звукъ трубы (•)*). 
тй&Іійз, йз, т. мычаніе, ти^ііиз йаге, 

іоПеге, есіеге, мычать (*]*); пер., гулъ, 
трескъ. 
тйіа, ае, I*. лошачиха, 
тпісёо, шпізі, тпізпт, ёге, гладить 

рукою, поглаживать, отс. тк. облизы¬ 
вать, и вооб. слегка касаться, и (о воз¬ 
духѣ) повѣвать на что, навѣвать про¬ 
хладу, Яогез, слегка колыхать (*(•); пер., 
a) ласкать, увеселять, тѣшить, риеііаз 
сагтіпе(і*): аигез (о звукахъ и т. п.).— 
b) смягчать, облегчать, успоноивать 
(прот. іггііаге), а) страсти: аідт или 
апішоз сіісііз (*[•); поэт. аеіЪега сапіи 
или аёга сопсепііЪиз, оглашать воздухъ 
нѣжными трелями (о птицахъ). — р) боль, 
ѵліпега (боль отъ ранъ •)•). — у) слабость, 
согрога сіигіз &зза тіпізіегііз, освѣжать 
(о снѣ *(*). 
шиісо, аѵі, аішп, аге, избить, поко¬ 

лотить кого-н., а^ш ііа, иі еіс.: сеіегаз 
паѵез, изуродовать. 
шиісіа, -сШісІиз, -сіаііо, см. тиііа, 

тиііаіісіиз, тиііаііо. 
тйісіга, ае, і*., тиісігагіит, Іі, п. и 

тпісігит, і, п. дойникъ. 

тпісёо, тпізі, тиісіит, ёге, доить. 

щйІІёЪгіз, е, I) касающійся женщины, 
принадлежащій женщинѣ, женскій (прот. 
ѵігіііз), уох: іп)іігіа, наносимое женщинѣ: 
Ъеіішп, во имя женщины, за женщину: 
сегіашеп, изъ-за женщины; зпЪзі., пш- 
ІіеЪгіа, ішп, п. женскія дѣла, тиііеѣгіа 
раіі, служить вмѣсто женщины, замѣнять 
женщину. — II) пер., женскій, слабый 
(прот. ѵігіііз). 
г тцИёЬгИёг, асіѵ. по-женски, какъ жен¬ 
щина; пер., слабо, изнѣженно. 

тйііёг, ёгіз, I*. женщина; въ част., 
замужняя женщина. 
шіШёгагІпз, а, пт, преданный жен¬ 

щинѣ. 
тйііегсйіа, ае, $. жонка, а) слабая 

женщина; отс. ріиг. тиііегсиіае, агиш, 
Г., о мужчинахъ.— Ь) бабенка, зиаз 
шиііегсиіаз іп сазіга йисегѳ. 
шйііо, бпіз, т. погонщикъ муловъ, 
тйііопіпз, а, пт, принадлежащій по¬ 

гонщику муловъ. 
тпііиз, і, т. краснорыбица, красно- 

бородка. 
тпізпт, і, п. винный медъ, 
тпііа, ае, і, пеня, денежный штрафъ, 
тиііаіісіиз, а, ит, штрафной. 
* тпІШІо, бпіз, I1. наказаніе, оштра- 

фованіе, Ьопогит (лишеніемъ имѣнія). 
* тпШсаупз, а, пт, имѣющій много 

впадинъ, ямъ (*}*). 
тпііііагіат, айѵ. во многихъ мѣстахъ. 
пшШЯйпз, а, пт, многораздѣльный, 

раздѣленный на многія части. 
тпІШбгшіз, е, многообразный, много¬ 

видный. 
* тпІіШгиз, а, пт, имѣющій много 

отверстій (•)*). 
тпНуй^из, а, ит, и тиІіЦй^із, е, 

запряженный вмѣстѣ со многими, е4иі, 
много запряженныхъ вмѣстѣ коней. 
тпШтбйіз, асіѵ. многообразно, раз¬ 

нымъ образомъ (*}*). 
тпШрІех, ріісіз, многосложный, много¬ 

раздѣльный (прот. зітріех), I) соб.: а) о 
мѣст. и т. п., имѣющій много простран¬ 
ства, ходовъ, извилинъ, бопшз (о лаби¬ 
ринтѣ *(*). — Ь) имѣющій много изгибовъ, 
извивовъ, Іарзиз. — с) изъ многихъ пла¬ 
стовъ состоящій, Іогіса (*(*). — й) по чи¬ 
слу, многораздѣльный, а) = многочислен¬ 
ный, сильный, согопа.— р) въ ріиг. = 
многочисленные, многіе (прот. къ шшз, 
раисі), іеіиз.— у) многократный, много 
разъ большій, сіайез пігіпщиѳ іасіа: 
тиіііріех диат рго пптего (Іатпит езі, 
потеря несоразмѣрная съ численностью; 
зиЪзі., тиіііріех, ріісіз, п. многократ¬ 
ность, или много разъ больше.—П) пер.: 
1) о неодуш.: многосложный, многооб¬ 
разный, многосторонній, Ъеіішп: гез ш. 
ай зизрісіопѳз, представляющее много 
поводовъ къ п. — 2) о лицахъ: а) вооб., 
многосторонній, Ріаіо.—Ъ) въ част., о 
характерѣ: а) таинственный, непости¬ 
жимый, Ъотіпит паіига. — р) по на¬ 
строенію, перемѣнчивый, непостоянный, 
апітпз, паіига, 
тиіііріісо, аѵі, аіит, аге, умножать, 

увеличивать, расширять, усиливать. 
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тиШіидо, сііпів, і. множество, боль¬ 
шое число или количество, масса (прот. 
раисііаз); въ част., а) толпа людей — 
Ъ) толпа = чернь. 

1. пшііо (тпіеіо), аѵі, аіит, аге, 
паказывать, штрафовать, об. съ аЫ. 
(== подвергая чему), а^ш тиііа (подвер¬ 
гая пенѣ), роепа, тогіе; или съ аЫ. 
(= отнимая что), рагіе а&гі: аЦт Азіа; 
съ йаі. сотт., Ьегедііаіет Уепегі Егу- 
сіпаѳ тиііагі, долженъ отказаться отъ 
наслѣдства въ пользу В. 

2. тиііо, адѵ. см. тпііиз. 
тиііпт, зиЪзі. н адѵ., см. тиііиз. 
тиііиз, а, пт, сотр. рійя, рійгіз 

(зиЪзі.), ріиг. рійгез, и рійга, рѣдко 
ріпгіа (а<у. и зиЪзі.), аир. ріигітиз, 
а, пт, многій, I) соб.: А) о количествѣ 
(прот. раисі), 1) отдѣльныхъ предметовъ, 
многій, многочисленный, ѵігі: тиііае 
респпіае аііепае: тиіііз ѵегЪіз, многими 
словами (= подробно, пространно); пшШ 
многіе, особ, толпа, обыкновенные люди 
или ораторы; пе тиііа или пе тиіііз 
(зс. дісат=чтобы не распространяться), 
однимъ словомъ: диісі тиііа (къ чему 
много словъ)? короче.— сотр., рійгез, 
большее число, большая часть, больше 
(прот. раисі, а1щш, зіп^иіі, ипиз), о ли¬ 
цахъ и неодуш. предм. (тк. съ послѣд. 
диат), рІигіЬиз ѵегЪіз, подробнѣе, про¬ 
страннѣе: яиісі рійга? короче.— зирегі., 
ріигіті, весьма многіе, наибольшая часть, 
ріитітіз ѵегЪіз, весьма подробно, весьма 
пространно; тк. соііесі., ріигітиз дісепі 
Ш; съ &еп. рагі., Іоп^е ріигітоз Ъозііит 
оссібіі. — 2) вещества, многій, обильный, 
саго, запдиіз, много крови.—зир., ріи- 
гіта Аеіпа, весьма большая часть Э. 
(І*) — В) объ интенсивной величинѣ и 
сидѣ, значительный, большой, 1) вооб.: 
сига: ІіЪегіаз (*)*), зѳгто: тиііит езі, 
важно, имѣетъ большое значеніе (•)*). — 
зирегі., ріигітиз зоі, в. сильная жара 
(І*). ріигіта диа зііѵа езі, гдѣ лѣсъ в. 
частъ (*)•): рі. ІаЪог (•)*).—2) въ част., 
о времени дня, ад тиііит діет, до бѣла 
дня: розідиат тиііа ^ат діез егаі, послѣ 
того какъ значительная часть дня уже 
прошла: пшііо <1іе, поздно днемъ: тиііа 
посіе, поздно ночью: тиііо тапѳ, очень 
рано. —С) о пространствѣ, большой, 
тиііа рагз Еиворае.— зирегі., ріигітиз 
соШз, наибольшая часть холма (•(•). — 
11) пер., А) относительно рѣчи, много¬ 
рѣчивый, пространный, подробный, ога- 
ііо: пѳ іп гѳ поіа еі регѵиі^аіа тиііиз 
зіт, чтобы не распространяться. — В) 
относительно дѣятельности, очень заня¬ 

той, ревностный, неутомимый, частый, 
іп еодет депегѳ саизатт тиііиз егаі 
Т. Іиѵепііиз.— отс. тиііит езі, часто 
бываетъ, часто можно слышать; зирегі., 
Іе^ог ріигітиз іп огЪе (*)•).— Отсюда: 
тиііит, сотр. рійз, зир. рійгітит, 

много, большая часть, 1) зиЪзі.: А) въ 
пот. и асе., съ деп., тиііит ѵіае: тиі¬ 
іит ѵіпі: іп тиііит діѳі, до поднято 
часа дня; сотр., ріиз роззе, ріиз гед- 
деге, диат ѳіс.: ипо ріиз Еігизсогит, 
однимъ человѣкомъ больше; съ деп. рагі., 
ріиз Ъозііит; зир., ріигітит роззе: пі 
ЬаЪегеі диат ріигітит, возможно боль¬ 
ше : диит ріигітит, иЪі ріигітит, боль¬ 
ше всего, самое большое; съ §еп. рагі., 
ріигітит ^гаѵііаііз, зіисііі. — В) въ §еп., 
для означенія цѣны, сотр. рійгіз, дороже, 
выше; зир. ріигіті, весьма дорого, очень 
высоко, при етеге, ѵѳпдѳге, еззе (стоить), 

іасегѳ, риіаге, аезіітагеи др.— II) адѵ.: 
А) тиііо, многимъ = гораздо, при сотр. 
и другихъ словахъ съ понятіемъ степени 
сравненія или различія; при зирегі., 
весьма, въ высшей степени; при адѵ. 
времени, тиііо апіе или апіе тиііо, 
гораздо раньше: поп тиііо розі, немного 
спустя.—В) тиііит, 1) о степени, очень, 
при ѵегЪ. (поэт. тк. ріиг. тиііа) и при 
асу. (тк. при сотр. = тиііо). — 2) о вре¬ 
мени, много, часто, тиііит тесит зипі: 
тиііит еі «Ни со&ііапз.— С) ріиз, 1) о 
количествѣ, больше, а) со слѣд. диат, 
напр. поп ріиз диат зетеі.—Ъ) безъ 
диат, напр. ріиз (больше, чѣмъ) тіИѳ 
саріі: аЪеззе ріиз тіпиз осіо тШЪиз, 
приблизительно на восемь миль.— с) съ 
аЫ., напр. пес еззе ріиз ипо, больше 
одного#-—2) о степени, рапіоріиз: ріиз 
аедиб^ больше, чѣмъ слѣдовало бы: диет 
ріиз ріиздие іп діез дііідо, все больше и 
больше. — Б) ріигітит, 1) о степени, 
очень много, весьма, рі. іпіегегаі. — 
2) объ объемѣ, больше всего, по боль¬ 
шей части, рі. Сургі ѵіхіі. 
тйіиз, і, т. мулъ, лошакъ 
тшміШа, аѳ, і. и (не у Циц.) тшкШбз, 

Сі, Г. I) чистота, опрятность, нарядность, 
красивость, въ дурномъ смыслѣ,страсть къ 
нарядамъ, щегольство (особ, въ ріиг.).— 
11) пер., чистота, изящество рѣчи. 

1. тппдпз, а, пт, чистый, опрятный, 
нарядный, красивый, изящный (тк. пер. 
о словахъ !). 

2. типйиз, і, т. I) туалетный при¬ 
боръ, уборъ, туалетъ женщины, об. съ 
тшіеЪгіз.—II) міръ, вселенная, тк. иіро- 
вое тѣло; въ част.: а) небо.—Ь) земной 
шаръ, земля; и (поэт.) теіоп. = люди. 
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тйпёго, аѵі, аіот, аге, одарять, да¬ 
рить, а^т аіда ге. 
тйпёгог, аіиз вит, агі, I) дарить, 

аісі аідсі.—II) одарять, аідт аіда г$. 
тйпіа, іит, п. обязанности, занятія 

по должности. 
тйпісерз/ сіріз, с. I) гражданинъ му¬ 

ниципальнаго города* — II) прегн., со¬ 
гражданинъ, землянъ. 
тйпісіраііз, е, муниципальные, Ьотао 

т., гражданинъ муниципальнаго города. 
тйпісіріит, Іі, п. муниципальный го¬ 

родъ (провинціальный городъ, особ, въ 
Италіи, находившійся подъ верховною 
властью Рима, удержавшій собственное 
управленіе и законы, пользовавшійся пра¬ 
вами римскаго гражданства съ правомъ и 
безъ права голоса), вольный городъ. 
тйпШсё,а<1ѵ.благотворительно, щедро* 
тйпШсепііа, ае, I. благотворитель¬ 

ность, щедрость, тк. іп акрп. 
пшпШсив, а, иш, согар. тйпШсеп- 

ііог, впрегі. тйпШсепііззІпшз, благо¬ 
творительный, щедрый, аЪзоІ. или іп 
<іашіо. 
тйпітёп, тіпів, п. оборонительное 

средство, укрѣпленіе. 
тйштепіпт, і, п. оборонительное сред¬ 

ство, укрѣпленіе; въ част., брандмауэръ; 
пер., защита, оплотъ. 
шйпіо, Іѵі (Іі), ііиш, іге, I) строить 

стѣны, шанцовать.—II) прегн.: А) стѣ¬ 
ною или окопами укрѣплять, приводить 
въ оборонительное состояніе, 1) соб.: 

•сазіга (валомъ, рвомъ, палисадомъ окру¬ 
жать): Іосшп пшго.—2) пер., а) защи- 
щаты прикрывать, зе Іі^пеіз тоепіЪиз.— 
Ъ) обезопасить, предохранять, ставить 
въ безопасное положеніе, зѳ сопіга регй- 
чііат: Ьипс Іосит типіо, я обезпечиваю 
себя съ этой стороны.—В) дорогу іс про¬ 
кладывать, іііпега: гирет, проложить 
дорогу черезъ скалу: пшпіепйо Іеззі 
Ьошіпез; въ карт., аіеі ѵіаш ассизашіі. 
тйпШо, опіз, і. I) укрѣпленіе, 1) соб.: 

орегіз, возведеніе укрѣпленій: поп тиі- 
Іит типШопіз, только небольшая часть 
крѣпостной работы: пшпіііопѳ тііііез 
ргоЬіЬеге, мѣшать, с. строить укрѣпле¬ 
нія: Іі^паііопіз пшпШопіздие саиза йіз- 
сесіеге, 8& матеріаломъ для укрѣпленія 
лагеря. — 2) теіоп., укрѣпленіе, особ, 
окопы, стѣны, пшпШопез іпсепйеге. — 
II) проложеніе, устройство, ѵіагит. 

* тйпііо, аге, дѣлать удобопроходи- 
пыиъ, зіЬі тіаш, прокладывать себѣ до¬ 
рогу. 
шйпіібгч бгіз, ш. I) укрѣпитель, 

а) вооб.: Тго^ае, строитель троянскихъ 

стѣнъ (*(*). — Ь) въ част., производящій 
оборонительныя или осадныя работы, 
шанценопъ, оконщикъ* — II) проклады¬ 
вающій дорогу = подкопщикъ, минеръ. 
пшпііиз, а, пт, РАсЦ. укрѣпленный, 

защищенный, обезпеченный. 
тшшз, пёгіз, п. обязательное заня¬ 

тіе въ силу государственныхъ, обще¬ 
ственныхъ или естественныхъ условій, 
I) обязанность, назначеніе, задача, а) 
вооб., ^еотеігіае: отпіа ге^із оГйсіа еі 
пшпега: тшшз аіф езі, чья-нибудь 
обязанность, задача, назначеніе (тк. съ 
іп?.). — ѣ) обязанность гражданина, а) 
должность, постъ; отс. ріиг., пшпега геі 
риЫісае часто=кругъ политической дѣя¬ 
тельности — р) повинность, особ, по¬ 
дать.—с) обязанность солдата=служба, 
работа; отс. пшпеге ѵасагѳ, быть сво¬ 
боднымъ отъ службы. — II) одолженіе, 
А) одолженіе, дружеская услуга, милость, 
1) вооб., отс. (поэт.) пишете аіф геі, 
съ помощью, посредствомъ чего-н. — 2) 
въ част., послѣдній долгъ (слезы, рыда¬ 
нія и т. п., особ, похороны). — В) = 
даръ, подарокъ, приношеніе, 1) вооб.: 
аісі тшшз тіМеге: аісі аЦй типегі тіі- 
іегѳ или 4аге; (поэт.) пшппз ВассЬі, 
вино: пшпега іеггае, дары земли: пшпега 
Сегегіз, хлѣбъ. — пер., т. зоіііийіпіз, 
плодъ уединенныхъ занятій.—2) въ част.: 
а) жертвоприношеніе, жертва, а) въ 
честь боговъ, тшшз (ііѵае регйсеге (у).— 
Р) въ честь умершихъ, жертва за упокой 
умершаго, возліяніе, сіпегі Ьаес тііШе 
позіго типега (*}*). — ѣ) даръ народу 
должностного лица, а) зрѣлище, празднич¬ 
ныя игры; въ част., гладіаторскія игры 
(сполна т. фгііаіогішп), т. діайіаіогіщп 
и одно тшшз йаге или есіеге. — р) 
однимъ лицомъ построенное обществен¬ 
ное зданіе, Ротреіі типега (театръ). 
шшшзсШшп, і, п. подарочекъ, 
тйгаепа, см. тпгепа. 
тйгаііз, е, стѣнной, рііа, бросаемыя 

со стѣны (лагернаго вала): іогтепіит, 
для стрѣльбы по стѣнамъ (+): согопа, 
стѣнной вѣнецъ (даваемый тому, кто 
прежде всѣхъ взлѣзалъ на стѣну осажден¬ 
наго города). 
шйгёпа, ае, Г. мурена (морская рыба; 

морской угорь [?]). 
шйгех, гіеіз, т. I) улитка, багрянка 

(у поэтовъ раковина, какъ труба Три¬ 
тона), употреблявшаяся для украшенія 
гротовъ. — П) шеіоп.: а) пурпуровая 
краска, пурпуръ. — ѣ) о предметахъ 
остроконечныхъ, т. асиіиз, острый ка¬ 
мень, утесъ (|). 
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тйгХа, ае, і. разсолъ. 
тигтіПо, см. тігтШо. 
тигтйг, йгіз, п. I) бормотаніе, шо¬ 

потъ, говоръ, жужжаніе. — И) журча¬ 
ніе, шумъ, гулъ, грохотъ (грома). 
тигтйго, аѵі, аіит, аге, I) бормо¬ 

тать про себя. — И) журчать, шумѣть. 
шнгга (пшггЬа или туггЬа), ае, Г. 

мирра (аравійское растеніе), об. теіоп.= 
бальзамическій сокъ изъ мирры, благо- 
вонпая мазь изъ мирры, мирра (I). 

пшггёиз (тштЬёиз, туггЬёнз),а, нт, 
миррою намазанный=благовонный,^ду¬ 
шистый (•!*). 
тиггЬа, см. тигга. 
тигіёіит (тугіёіит), і, п. мирто¬ 

вая роща. 
тигіёиз (тугіёиз), а, ит, миртовый, 
тигіит (тугіит), і, п. миртовая 

ягода. 
тигіив (тугіиз), і и из, миртъ, 

миртовое дерево; теіоп. (поэт.), а) мир¬ 
товая роща. — Ь) копье изъ мирта. 
тигиз, і, т. стѣна; пер., защита, 

оплотъ. 
тйз, тйгіз, с. мышь, 
тизсірйіит, і, п. мышеловка, 
тизсозиз, а, ит, обросшій мхомъ, 

мшистый. 
тизсйіиз, і, т. мышка, мышонокъ; 

пер., а) въ тѣлѣ, мышца, мускулъ.—Ь) 
подвижной навѣсъ, крытый подвижной 
проходъ(военная машина осаждающихъ), 
шизсиз, і, т. мохъ, 
тйзіса, ае, ?. и тйзісё, ёз, Г. музыка 

(у древнихъ=музыка, поэзія и другія 
изящныя искусства). 
тйзісиз, а, ит, I) касающійся му¬ 

зыки, музыкальный.— II) касающійся 
поэзіи, поэтическій,изящный; зиЪзі., а) 
тизісиз, і, т. музыкантъ, знатокъ му¬ 
зыки, изящныхъ искусствъ. — Ь) пш- 
зіса, огит, п. музыка, изящныя ис¬ 
кусства. 
тиззііо, аге, бормотать, ворчать 

про себя, говорить тихо, сіат. 
тиззо, аге, I) бормотать, ворчать, 

про себя, говорить шопотомъ, тихо; 
поэт., о пчелахъ, жужжать, огаз еі 1і- 
тіпа сігсит (■(•).— II) прегн., не рѣ¬ 
шаться, аЬзоІ. или (поэт.) съ іп?., Ді- 
сѳге; или (поэт.) съ доп. предл. 
тизіёіа (тизіеііа), ае, $ ласка, 
тизіит, і, п. виноградный морсъ, 

молодое вино (тк. въ ріиг.); теіоп., іег 
сеніит тизіа, триста осеней (=лѣтъ *)*). 
шйІаЪіііз, е, перемѣнчивый, измѣн¬ 

чивый. 
тйіаііо, опіз, Г. I) перемѣна, измѣ¬ 

неніе, тегшп, государственный пере¬ 

воротъ. — II) мѣна, обмѣнъ, оійсіогиш^ 
взаимность услугъ. 
шйШо, аѵі, аіит, аге, обрѣзывать, 

подрѣзывать, изувѣчивать, уродовать; 
отс. пер., уродовать=уменьшать, ехег- 
сііиз шиШаіиз, сильно пострадавшее. 

1. шіШІиз, а, ит, обрубленный, изу¬ 
вѣченный, т. согпіЪиз, съ тупыми ро¬ 
гами. 

2. пшШиз, раковина, см. ту Шиз. 
1. тиіо, аѵі, аіит, аге, двигать, I) 

соб., передвигать, удалять, переводить, 
(деревья *(*) пересаживать, об. въ разз., 
тиіагі сіѵііаіе, быть удаляему изъ г.: 
Ыпс тиіагі, уходить (*]*); гейех., зѳ пт- 
іагѳ и тиіагі аЦо Іосо, удаляться съ 
какого-н. мѣста. — II) пер., А) пере¬ 
мѣнять, измѣнять, 1) вооб.: а) іг. іезіа- 
тепіит, сопзіііит: ѳ підго соіог ,сзі 
тиіаіиз іп аІЬит, сталъ бѣлымъ (*)*): ти¬ 
іагі аіііе, быть превращаему въ -птицу 
(*(*): ^е^ие пипс тиіо, остаюсь при своемъ, 
не раскаиваюсь. — Ь) ге&ех. тиіаге и 
теДіаІ. тиіагі, перемѣняться, измѣняться, 
иі оДог піЬіі тиіагеі: тогез тиіапі. — 
2) въ част.: а) красить, ѵеііега Іиіо (въ 
желтый цвѣтъ *}*).— Ь) портить, ѵіпит 
тиіаіит (*}-).—В) мѣнять, перемѣнять, 
1) вооб., т. аД сеіегііаіет з'итепіа, 
мѣнять лошадей, чтобы быстрѣе ѣхать: 
ѵезіет или ѵезіітепіа, мѣнять платье 
(= переодѣваться); въ част., т. ѵезіет= 
надѣвать трауръ: Іагез еі игЬет, по¬ 
кидать (== переселяться въ другую, дру¬ 
гія страны *}*): Іосит (мѣсто купанья і*); 
но Іосит или зоіит, удаляться въ изгна¬ 
ніе : сгеЬго тиіаге Іоса, часто переходить 
съ мѣста на мѣсто. — 2) въ част., мѣ¬ 
нять, обмѣнивать, аЦД (напр. тегсез*}*), 
аЦД а^а ге (на что) или рго аЦз ге: 
гез іпіег зе, вести мѣновую торговлю: 
тиіагі та^по, (въ продажѣ) быть въ 
большой цѣнѣ (*|*). 

* 2. тйіо, опіз, т. мужской членъ (і ). 
тйійаііо, опіз, Г. заниманіе, заемъ. 
тйШиз, см. туіііиз. 
тйійо, аДѵ. взаимно, съ другой (своей) 

стороны; отс. одинаково, точно такъ, 
Де аідо т. зепііге, быть одинаково рас¬ 
положеннымъ къ кому. 
тйійог, аіиз зит, агі, занимать, 

брать на время (пер. = заимство¬ 
вать), аЬзоІ., аЦД аЪ аЦо: аихіііа аД 
Ьеііит. 
тйіиз, а, ит, нѣмой (отъ природы), 

объ одуш.: пер., нѣмой=бемолвный, 
безгласный; отс. агіез диазі т., объ 
образовательныхъ искусствахъ (въ прот. 
краснорѣчію); но ш. агіез, искусства, о- 
которыхъ не стоитъ говорить, искусства,. 
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доставляющія мало славы (о врачебной 
наукѣ і*). 
тГіМиз, а, шп, I) заемный, заимо¬ 

образный, рѳсипіаш баге тиіиат, дать 
взаймы; зишеге аЪ аЬр ресипіаз ши- 
Чиаз, взять взаймы; отс. тиіио (<1аі.), 
взаймы, въ долгъ, аЬ аідо рѳіеге паѵез.— 
II) взаимный, обоюдный, Ъепейсіа: т. 
ѵиіпега ассірегѳ.—зиЬзі., тиіиит, і, п: 
взаимность, ш. іп атісіііа: рег тиіиа, 
взаимно. 
тубраго, опіз, т. каперъ, 
тугісё, ёз, Г. и т$т!са, ае, Г. тама¬ 

рискъ (растеніе). 
тугтШо, см. тігтіііо. 
тугг..,, см. тип*, 
тугі..., см. тигі. 
* тузіа^б^из, і, т. водящій по таин¬ 

ственнымъ, священнымъ мѣстамъ, чтобы 

показывать достопримѣчательности, чп-' 
чероне. 
шузіёгішп, Іі, п. I) тайное ученіе, 

тайна.—И) ріиг. тузіегіа, а)=мистерім 
(религіозно-политическія тайныя ученія, 
соединенныя съ мистическимъ культомъ),' 
таинственный культъ, таинственное слу¬ 
женіе въ Греціи, особ, ѳлевсинской Це¬ 
рерѣ, въ Римѣ, вѣроятно, богинѣ Вона 
Бса.— Ъ) пер., тайныя ученія, тайны. 
шузіёз, ае, т. мисгь, жрецъ при ми¬ 

стеріяхъ, об. ріиг. тузіае. 
тузіісиз, а, ит, къ мистеріямъ при¬ 

надлежащій, мистическій, таинственный, 
ѵаппиз (вѣялку, наполненную первенцами 
плодовъ, носили на элевсинскихъ праздне¬ 
ствахъ, какъ символъ очищенія у). 
шуШиз, і, т. ракушка (родъ рако¬ 

вины). 

N. 

N = Хитегіиз (предъимя). 
* паЪИпт, Іі, п. струнный кнструментъ, 

вѣроятно, арФа (*(*). 
пае, айѵ., см. 1. пе. 
паеніа, см. пепіа. 
паеѵоз, і, ш. родимое пятно, родинка, 
пат, согд. (б. ч. въ началѣ предло¬ 

женія; употребляется для объясненія и 
обоснованія предшествующей мысли или 
понятія), I) вѣдь, потому что. — П) 
именно, дѣло въ томъ, что. 
папщиё, соц], (уснл. пат; б. ч. въ на¬ 

чалѣ предложенія; употребляется для объ 
ясненія или обооснованія предшествую¬ 
щаго предложенія), I) вѣдь.—И) именно, 
въ самомъ дѣлѣ. 
папсізсог, пасіпз и папсіпз зшп, пап- 

сізсі, (случайно) доставать, пріобрѣтать, 
получать, I) соб.: тогЪшп, схватить б.: 
(Иет (і*). — II) пер.; а) доставать, до¬ 
стигать, зііепііа гагіз (тихаго поля ф): 
зраііит, выиграть время: ійопеат іет- 
резіаіет пасіиз, дождавшись благопріят¬ 
ной погоды.—Ь) къ счастію или несчастію 
заставать, находить, іигЬМат іетрезіа- 
іет; съ двумя асе., сазіга іпіиіа. 

параеиз, а, ит, принадлежащій до¬ 
линѣ, параеае путрЬае, и зиЬзі. одно 
параеае, нимфы долинъ (*(*). 

пагсіззпз, і, т. нарциссъ (родъ лилін). 
иагйиз, і, I. и пагйшп, і, п. нардъ, 

особ, индійскій; тѳіоп., нардовый баль¬ 
замъ, нардовое масло, нардовая вода (*[). 

пагіз, із, Г. ноздря, ріиг. пагез, ноздри, 
ч)тс. я» носъ 5 отс. (поэт.) Ьото оЬезае 

пагіз, не обладающій тонкимъ обоняніемъ, 
несмѣтливый, тупой: Ьото етипсіае па¬ 
гіз, смѣтливый, тонкій: асиіае пагез, 
тонкое чутье: пагіЬиз иіі, *издѣваться, 
насмѣхаться. 

* паггаЪШз, е, разсказываемый, до¬ 
стойный быть разсказаннымъ (*(*). 

паггаііо, опіз, і. разсказъ. 
* паггаійз, из, т. разсказъ. 
пагго, аѵі, аіит, аге, разсказывать, 

I) описывать дѣло во всей его полнотѣ 
(устно или письменно), аіеі аЬрі: йеаЦа 
ге; съ асе. с. іпГ.; съ ^иошойо, иі (какъ): 
Ьепе или таіе паггаз, ты сообщаешь 
пріятную, непріятную вѣсть: паггапі, 
разсказываютъ, съ асе. с. шГ.: паггаіиг, 
съ пот. с. іпГ. или (рѣдко) съ асе. с. 
іпі.—рагі. зиЬзі., паггаіа, бгшп, п раз¬ 
сказъ (у). — II) пер., вооб. говорить, 
пагга тіЬі, скажи мнѣ. 
пагиз — дпагиз. 
пазеог, паіиз зпт, пазсі, рождаться, 

I) соб.: 1) рождаться, съ ех, <іе, аЪ с. 
аЫ., съ аЪГ., съ іп с. асе.; паіиз съ іп 
(среди) с. аЫ.;розі Ьотіпез паіоз,сътѣхъ 
поръ какъ люди стали жить: Масейо паіиз 
(по рожденію).—2) происходить, рцІсЬга 
огідіпе (*(*): апіЦио депеге паіиз, ста¬ 
риннаго рода: паіиз зитто Іосо, в; 
знатнаго происхожденія.—II) пер., воз¬ 
никать, начинаться, брать начало, по¬ 
являться, поэт. тк. восходить (о лунѣ 
и т. п.), аЬзоІ. или съ айѵ. (напр. іЪі)$ 
съ ех или аЬ с. аЫ. (напр, аЬ ео йи- 
тіпе соИіз пазсеЬаіиг, на томъ берегу 
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рѣки поднимался холмъ), съ дел. Іосі 
(Ьиті |); отс. ех Ьос пазсііиг, иі еіс., 
ивъ этого вытекаетъ, что гс. 
Отс. паіиз, а, шн, I) зиЬзі.: а) паіиз 

(дпаіиз), і, ш. сынъ (*(• въ ріиг. тк. въ 
прозѣ, но одно паіі [прот. рагепіез], а 
не паіі теі и т. п.). — Ъ) паіа ($паіа), 
ае, $. дочь (•(•). — 2) а^.: а) а<1 или іп 
аЦд или аісі геі (поэт. тк. съ іпГ.), ро¬ 
жденный, созданный, отъ природы назна¬ 
ченный, пригодный для чего-н. — Ь) съ 
аду для означенія свойства или каче¬ 
ства, ііа паіиз Іосиз езі, таковъ ха¬ 
рактеръ мѣстности: ѵегзиз шаіѳ паіі, 
плохо сочиненные (= плохіе *}*); отс. рго 
ге паіа, смотря но дѣлу, но обстоятель¬ 
ствамъ. — с) съ опредѣленіемъ времени 
въ асе.» отъ роду, аппоз попа§іпіа па¬ 
іиз, девяноста лѣтъ. 
пазіигііиш (пазіигсіит), Іі, п. (три- 

листный) крессъ. 
пазиз, і, ш. носъ; поэт., а) тонкое 

обоняніе, чутье, пазиз ііііз пиііиз егаі.— 
ѣ). насмѣшливость, подтруниваніе, аЦш 
или а^д зизрепдеге пазо (адипсо), издѣ¬ 
ваться, насмѣхаться надъ гс. 
пазйіоз, а, шн, I) носатый, носастый 

(•)•). — II) обладающій тонкимъ носомъ: 
a) острый, остроумный, смѣтливый. — 
b) насмѣшливый. 
паіа, ае, і. см. пазсог. 
паіаіісіиз, а, шн, къ часу или дню 

рожденія относящійся, ргаедіеіа, пред¬ 
сказаніе по расположенію звѣздъ въ часъ 
рожденія; зиЬзі., паіаіісіа, ае, Г. пиръ 
въ день рожденія, паіаіісіат (аісі) даго 
(задать). 
паіаііз, е, къ рожденію относящійся, 

I) ад]., діез или (поэт.) Іих, день ро¬ 
жденія * Ьога (*)*): Ьишиз или зоіиш, ро¬ 
дина, отечество.—II) зиЬзі., паіаііз, із, 
т. 1) зіп^.: а) (поэт.) мѣсто рожденія.— 
Ь) (поэт.) геній рожденія. — с) день ро¬ 
жденія.— 2) ріиг., паіаіез, Іит, т. про¬ 
исхожденіе, родъ, Ьото сіагіз паіаІіЬиз. 
наіаібг, огіз, т. плаватель, 
наііо, бпіз, Г. I) аЪзіг.. а) рожденіе, 

паііопе Медиз, родомъ м.—- ѣ) родъ, видъ, 
еогшп (Аіехапдгіпогиш).—II) сопсг.: 
а) соб.: нація, народъ (понятіе болѣе 
узкое, чѣмъ депз, но = депз въ смыслѣ 
происхожденія и родства членовъ), ех- 
іегпаѳ паііопез еі депіез.—Ь) пер., 
родъ, классъ, разрядъ (об. иронически), 
ѵезіга паііо (о стоикахъ). 
п&ііз, із, і. ягодица, об. ріиг. паіез, 

задница. 
паIIѵиз, а, иш, I) чрезъ рожденіе 

происшедшій, рожденный, діі. — П) при¬ 

родою созданный, а) природный, нату¬ 
ральный, сота (|).— Ь) врожденный^ 
природный; зепзиз, Іероз. 
паіо, аѵі, аіит, йге, I) плавать, аЬ~ 

зоі. или съ іп с. аЫ.; поэт, съ асе., 
плавать по ч.-н., переплывать, &ѳішп.— 
разз., ипда паіаіиг різсіЪиз, въ водѣ- 
плаваютъ рыбы (■)•).—рагі. зиЬзі., па- 
іапіез, Іит, Г.=рыбы. — II) пер.: а) вол¬ 
новаться, колыхаться, паіапі сатрі, на. 
поляхъ волнуется жатва (|); отс. карт., 
колебаться, не знать, на что рѣшиться, 
быть въ недоумѣніи, рагз тиііа паіаі 
(*(•).-—Ь) (поэт.) съ аЫ. плавать = уто¬ 
пать, заливаться, быть наполнену, агѵа. 
паіапі атпіЬиз (*)*).— с) о глазахъ, быть 
тусклымъ, мутнымъ, стеклянымъ. 
паігіх, ігіеіз, Г. тк. иногда ш. водя¬ 

ная змѣя. 
паіига, ае, Г I) рожденіе, паіига (по 

рожденію) Шіиз или ігаіег: паіига саіа- 
тііозиз.—II) природа, А) зиу.: 1) при¬ 
родное свойство, а) неодуш.: свойство, 

качество, положеніе, видъ, топііз * па¬ 
іига еі орегѳ типііиз.—Ь) одуш., а) фп- 
зич., тѣлосложеніе, видъ, зегрепііит.— 
Р) умств.: аа) природное качество, ха¬ 
рактеръ, темпераментъ, Ьото діШсіШта 
паіига. — рр) природа = врожденное 
чувство, природная наклонность, влече¬ 
ніе, паіига ѵісіиз. — уу) вторая при¬ 
рода, тіЬі ех сопзиеіийіпе іп паіигат 
уегііі.— 2) законъ природы, естествен¬ 
ный порядокъ вещей, естественный ходъ 
вещей, аЬзоІ. (напр. паіигаѳ заіізіасеге, 
умереть); или съ §еп. зиЬр (гегшп, міра: 
сіѵііаіит): іп гегит паіига ііііззе, было 
возможно: тішйиз паіига адтіпізіга- 
іиг. — 3) природная сила, геі, деогшп.— 
В) оЬр: 1) природа = а) міръ, вселен¬ 
ная, сполна гегит паіига.— Ь) въ част.,, 
природа какъ міровая душа, какъ сози¬ 
дающая сила.— 2) вещество, матерія, 
стихія, субстанція, начало, ех диаЬиз 
паіигіз сопЯаіа. 
паійгаііз, е, I) въ рожденію относя¬ 

щійся.— въ част., родной (прот. адоріі- 
ѵиз), Шіиз.—И) къ природѣ относящійся, 
а) природою произведенный, природный, 
ішпиіиз (прот. іогіиііиз); отс врожден¬ 
ный, природный, тоіиз, Ьопііаз. — Ь) 
касающійся природы, ^иае8ііопе8. 
паійгаШёг, адѵ. согласно съ законами 

природы, естественно.. 
паійз, й, т. рожденіе = возрастъ, въ- 

аЫ. = по возрасту, по лѣтамъ, та^по- 
паіи или дгапдіз паіи, преклонныхъ лѣтъ, 
старый: та]ог паіи, старшій: тахітиз, 
паіи или тахіто паіи, старѣйшій. 
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паиагсЬиз, і, ш. капиталъ корабля. 
паиіга^Ішп, Іі, п. кораблекрушеніе, 

I) соб.: паи&а^шш Іасеге, потерпѣть 
к., ото. въ карт. <= несчастіе, потеря, 
совершенное разстройство, раігітопіі: 
паи&а§іі геіщиіаз соШ^еге. — въ част , 
пораженіе на морѣ или на сушѣ, паиіга- 
діит іасеге, потерпѣть п.—П) шеіоп., 
остатки, обломки, въ карт., паи&а^іа 
Саезагіз атісогит: паиіга^іа геі риЫі- 
саѳ соШ^еге. 
паиГга&из, а, иш, I) разз , потерпѣв¬ 

шій кораблекрушеніе; въ карт, несчаст¬ 
ный, разорившійся, аіщиіз раігішопіо 
паиіга^из, потерявшій наслѣдственное 
имущество.— II) (поэт.) асііѵ. = подвер¬ 
гающій кораблекрушенію = разбиваю¬ 
щій корабли, шаге. 
папзёа, ае, I. морская болѣзнь; пер., 

вооб. тошнота, позывъ на рвоту. 
папзёо, аѵі, аішп, аге, I) страдать 

иорскою болѣзнью; пер., вооб. чувство¬ 
вать тошноту, позывъ на рвоту.— И) 
карт.: а) имѣть отвращеніе, брезгать» — 
Ъ) возбуждать отвращеніе (*{*). 
паніа, ае, ш. судовщикъ, I) кора¬ 

бельщикъ, лодочникъ; а) наемный ко¬ 
рабельщикъ.— Ь) судохозяинъ, купецъ 
(+).—II) морякъ, ріиг. паиіаѳ, моряки, 
матросы. 
паийспз, а, пт, къ кораблямъ, въ 

корабельщикамъ относящійся, корабель¬ 
ный, морской; зиЬзі., паиіісі, бгшп, ш. 
моряки, матросы. 
паѵаііз, е, къ кораблямъ (къ судо¬ 

ходству) относящійся, корабельный, 
морской, I) аф. (прот. іеггезігіз), ргоеіі- 
шп: согопа или Ьопог, вѣнокъ, украшен¬ 
ный золотымъ корабельнымъ носомъ, ко¬ 
торый давали за побѣду въ морскомъ 
сраженіи (*)•): соріае пауа1езре(Iезігез^ие, 
морскія и сухопутныя войска: зосіиз 
паѵаііз, морякъ, морской солдатъ, об. 
ріиг. зосіі паѵаіез, моряки, матросы, 
иногда тк.=морскіе солдаты.—П) зиЬзі.: 
А) паѵаіе, із, п. гавань (|).—В) паѵа- 
11а, Іиш, п. а) корабельная верфь, докъ.— 
Ъ) корабельныя снасти. 
паѵагсЬиз, і, т. см. паиагсЬиз. 
паѵ!сй1а,ае,І. небольшое судно, ладья, 

лодка. 
паѵісйіагіиз, а, ит, къ небольшому 

судну, къ судоходству относящійся, 
зиЬзі., а) паѵісиіагіа, ае, I. перевозка 
груза, провозъ, — Ь) паѵісиіагіиз, іі, ш. 
корабельщикъ, хозяинъ транспортнаго 
судна. 
паѵі&а^пз, а, ит = паиГга^ив, по¬ 

терпѣвшій кораблекрушеніе (і*). 

паѵІ&аЫІіз, е, судоходный, удобный 
для судоходства. 
паѵі&аііо, опіз, Г. плаваніе на кора¬ 

блѣ, судоходство, мореплаваніе, иногда 
тк. = морское путешествіе, ргіта паѵі- 
§аііо, оказія морскимъ путемъ. 
паѵІ^Шшп, і, п. небольшое судно. 
паѵІ^Іпт, Іі, п. всякое судно = ко¬ 

рабль, лодка, челнъ гс. 
паѵі^о, аѵі, аіит, аге, I) іпіг. ѣхать 

на кораблѣ, плавать, иттн на парусахъ, 
I) соб.: а) вооб., о лицахъ и судахъ, 
съ ех с. аЫ.; съ іп с. асе.; съ іп с. 
аЫ.— Ь) въ част., уходить въ море, 
крейсировать, аезіаіе зишшя.— 2) пер.: 
a) о морскомъ сраженіи, спуститься па 
воду, іапіі ЪеШ ітреіиз паѵі^аѵіі, столь 
значительный наступательный флотъ дви¬ 
гался по морю. — Ь) (поэт.) плавать.— 
II) іг.: а) (поэт, и послѣ — авг.) объ¬ 
ѣзжать па кораблѣ, плавать по, аедиог 
(1*): іеггаш (прот. шагіа ашЬиІаге).— 
b) посредствомъ мореходства добывать, 
пріобрѣтать, диае Ьотіпез агапі, паѵі- 
§апі. 
паѵіз, із, I. корабль, I) соб * паѵіз 

Іоп^а, военный корабль: паѵіз опегагіа, 
транспортное судно, грузовое судно* 
паѵіз аигі, корабль, нагруженный золо¬ 
томъ: сопзсепбеге паѵет или іп паѵет, 
азеепйеге іп паѵет, сѣсть на к.: е§ге<1і 
паѵі или е паѵі, высадиться на сушу: 
паѵет арріісагѳ іеггаѳ или а(і і;еггат, 
пристать къ берегу; погов., паѵіЬиз еі 
^иайгІ5Із — всѣми силами (і*).—И) карт., 
о государствѣ, ипа паѵіз езі Ьопогит 
отпіит. 
паѵііа, ае, т. поэт. — паиіа 
* паѵііаз (^паѵііаз), аііз, I. ревность, 

усердіе. 
паѵііёг (^паѵііёг), а<1ѵ. I) ревностно, 

усердно, старательно. — II) нарочно, 
преднамѣренно. 
паѵо, аѵі, аіит, аге, съ усердіемъ 

исправлять, ревностно заниматься, при¬ 
лагать большое стараніе, орегат паѵаге, 
ревностно трудиться, особ п. (аіеі) оре¬ 
гат, трудиться для кого, усердно помо¬ 
гать, служить кому: гет риЫісат, 
усердно служить государству, ревностно 
блюсти интересы государства: паѵепі; 
аііат орегат, пусть займутся другимъ 
дѣломъ: іогіііег іп асіѳ орегат, храбро 
сражаться. 
паѵиз, а, ит, ревностный, усердный, 

старательный, дѣятельный. 
1. пё (не пае), а(1ѵ. подлинно, право» 
2. пё, I) асіѵ., не, 1) вооб.: а) въ со¬ 

единеніи пе... ^иі<1ет, даже*.» не, но 
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говоря о 2с, поп роіезі сіісі ваііз, пе со- 
^ііагі диісіет. — Ъ) въ соединеніяхъ, 
какъ-то: йі пе диіз, иі пе диі, иі пе 
диапйо и др.—2) въ част.: а) въ не¬ 
зависимыхъ преді., заключающихъ въ 
себѣ, а) просьбу, побужденіе, требова¬ 
ніе, не, ври ітрегаі. или сощ. (ргаез. 
или регГ.).— р) уступленіе, положимъ, 
что не, допустимъ, что не, по зіі запе 
випппит таіит (іоіог: таіит сегіе езі.— 
у) желаніе, не (особ, часто иііпат пе); 
отс. въ увѣреніяхъ, пе ѵіѵат, 8і зсіо, 
умереть мнѣ, если я знаю.— Ь) въ за¬ 
висимыхъ преді.: а) въ предложеніяхъ 
всякаго рода при сотраг., типегіз ег^о 
іп зіпдиіоз сіагі пе тіпиз сіепа тШа 
аегіз. — р) въ предложеніяхъ намѣренія, 
преднамѣреннаго слѣдствія, иі (иіі) пе, 
чтобы не, тк. дио пе съ сощ. — у) въ 
предложеніяхъ ограничительныхъ, 4шп 
пе, тосіо пе, дшптойо пе, іапіит пе, 
только бы не.—II) сощ., чтобы не, а) 
въ предложеніяхъ цѣли; отс. пе тиііа 
сіісат, пе тиііа или тиіііз, чтобы не 
говорить много (= короче, однимъ сло¬ 
вомъ).— Ъ) въ предложеніяхъ преднамѣ¬ 
реннаго слѣдствія, чтобы не. — с) въ пред¬ 
ложеніяхъ дополн., послѣ саѵеге, ітре- 
(ііге, гезізіегѳ, іпіегсіісегѳ (рѣже ѵеіаге), 
гесизаге, остерегаться, мѣшать и пр. 
что-н. дѣлать.— 4) послѣ глаголовъ и 
выраженій боязни и заботы (іітеге, те- 
іиеге; іеггеге; теіиз езі, зрез езі, регі- 
сиіит езі и др.) что, чтобы не; тк. пе 
поп, что не.— е) послѣ смотрѣть, взвѣ¬ 
шивать и т. п. (ѵісіеге, сігсшпзрісѳге, 
ехдиігеге, со^ііаге и др.) = не ли; тк. 
пе поп = ли. 

8. пё, вопросительная частица (при¬ 
ставляемая къ слову, на которомъ лежитъ 
сила вопроса), ли, I) въ простыхъ во¬ 
просахъ, 1) прямыхъ, когда спрашиваю¬ 
щій ожидаетъ^ а) отрицательнаго отвѣта=» 
ли, неужели. — Ъ) утвердительнаго от¬ 
вѣта — ли, неужели не. — с) въ отдѣль¬ 
ныхъ выраженіяхъ, ііапѳ у его? такъ ли 
дѣйствительно? — диіапе аихіііо ,)’иѵаі 
апіе Іеѵаіоз? потому ли Что 2с, неужели 
потому, что 2с (і*): іатеппѳ Ъаес а іе 
ѵііа геіе^аііо аідие атапсіаііо арреііа- 
Ьііиг, неужели все-таки эта жизнь 2С.— 

<1) въ соединеніи съ восклиц, иі: ѵісіатпе 
иі диіздиат ѵісігісі раігіае ргаѳ&ггеі? 
неужели никто не сталъ бы предпочи¬ 
тать :с: петопе иі аѵагиз зѳ ргоЬеі?— 
2) въ косвенныхъ вопросахъ, ли (неужели, 
неужели не). — П) въ сложныхъ вопро¬ 
сахъ, 1) прямыхъ, а) въ первомъ членѣ, 
пе... ап -(пе... аппоп), ли... или (ли или 

нѣтъ). — Ъ) во второмъ членѣ въ соеди¬ 
неніи аппе, см. ап.— 2) въ косвенныхъ, 
ли; тк. иігитпе, иігит Шийпе. 
пёѣйіа, ае, ?. туманъ, I) туманъ, 

мгла.—II) чадъ, дымъ (1). — III) об¬ 
лако (•}•). 
пёѣйіо, бпіз, т. вертопрахъ, вѣтро¬ 

гонъ, бездѣльникъ 
пёѣйібзиз, а, нт, туманный, пасмур¬ 

ный, мрачный. 
пёс и пёдиё, сощ I) и не, усил. = 

даже не, служитъ для присоединенія от¬ 
рицательнаго понятія или мысли; песне,' 
или нѣтъ, въ двойномъ вопросѣ; далѣе 
пес (педие) при присоединеніи объясне¬ 
нія = и именно не, ограниченія = и при¬ 
томъ не; слѣдствія = и поэтому не; про¬ 
тивоположенія = и однако не, но не; 
ѵегЪ. педие ѵего, и дѣйствительно не: 
пес ѵего, но также не, однако также не, 
пес или педие іатеп, и однако не, од¬ 
нако не; педие еііат, и даже не: пес 
или педие епіт, вѣдь не, именно не: 
пес поп или педие поп (чтобы усилить 
положительное значеніе понятія): пес 
поп еііат (еі), и навѣрное также: пес 
поп іатеп, и однако навѣрное. — II) съ 
соотвѣтствующими частицами, пес... пес, 
педие... педие, пес... педие, педие... 
пес, ни... ни, не только не... но и не, 
съ одной стороны не... съ другой не; 
педие... еі, и не... и, съ одной стороны 
не., съ другой, отчасти не... отчасти, 
не только не .. но даже (или но); педие... 
дие, не... а напротивъ, отнюдь не. а 
напротивъ того, еі... педие, частью- 
частью не, хотя (правда)... но (и) не. 
пёсййш и пёдиёДйт, сощ. и еще не, 

еще не. [вержимо. 
пёсеззагіё, асіѵ. необходимо, неопро- 
пёсеззагіб, асіѵ. по необходимости, 

по неволѣ. 
пёсеззагіпз, а, пт, необходимый, 

I) соб.: а) неизбѣжный, неминуемый, 
тогз, Іех: гез, необходимость.—Ь) не¬ 
обходимый, нужный, настоятельный, 
крайній, годаііопез (просьба): іетриз 
(обстоятельства).—П) пер.: находящійся 
въ тѣсной связи, отс. родственный, 
дружественный; зиЬзі., родственникъ, 
другъ, кліентъ, патронъ. 
пёсеззё, асіѵ. необходимо, I) съ еззе, 

а) быть необходимымъ, ісі диосі песеззе 
егаі: пес. езі или Ьос пес. езі съ иі с. 
сощ., съ сощ., съ асе. с. іп?. или аіеі 
песеззе езі съ іп?. — Ъ) быть нужнымъ, 
диосі ііѣі пес тіпіте іиіі. — II) съ Ьа* 
Ъеге, считать необходимымъ, должен¬ 
ствовать, съ іп?. 
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пёсеззііаз, аііз, I. необходимость, I) 
«об.: А) вооб.: п. ехешніі: песеззііаіе 
«оасіиз, по необходимости, по неволѣ: 
песеззііаіі рагбге или зегѵіге, покориться 
необходимости.— В) въ част.: 1) аЪзіг.: 
я») неизбѣжность, неизмѣнность, судьба, 
Шѵіпа.— Ъ) необходимость, неизбѣжное 
'естественное) слѣдствіе, тогз езі п. 
лаіигае: песеззіШе, въ силу необходи¬ 
мости.— с) необходимость, нужда, ірзі 
паіигае ас песеззііаіі пе&аге. — <І) сила 
обстоятельствъ, стеченіе обстоятельствъ, 
крайность, ехргеззіі Ьос раігіЪиз песез- 
зііаз: песеззііаз іетрогіз, крайнія об- 
«тоятельства. —- 2) сопсг., песеззііаіез, 
нужды, потребности, а) личные интересы, 
личные виды, поп зиагшп песеззііаіит 
оаиза: а<1 песеззііаіет, по мѣрѣ надоб¬ 
ности. — Ь) государственныя, обществен¬ 
ныя нужды, потребности = необходимыя, 
настоятельныя издержки, песеззііаіез 
риЫісае. — II) пер,, обязательная сила, 
тѣсная связь (родство, дружба), та^паш 
песеззііаіет роззісіеі раіегпиз зап^иіз. 
пёсеззііініо, «Ипіз, I. необходимость, 

неизбѣжность, I) соб.: а) неизбѣжность.— 
Ь) крайность, нужда, стѣсненное поло¬ 
женіе, стеченіе обстоятельствъ. — II) 
пер.: 1) вооб.: неразрывная связь, сцѣ¬ 
пленіе, гепхт.— 2) въ част.: тѣсная 
«вязь, родство, дружба, аЪзоІ. или съ 
^еп. (напр. атісіііае, дружеская связь, 
тѣсная дружба: зогііз); отс. въ ріиг., 
•ошпез егапі атісіііае песеззіішііпез, 
дружескія отношенія всякаго рода. 
пёсеззшн езі = песеззе езі, необхо¬ 

димо, неизбѣжно, съ іпі. 
нсспё, см. пес. 
пёсо, аѵі, аіиш, аге, лишать жизни; 

умерщвлять, убивать, аідт аіда ге (напр. 
іате, морить голодомъ: і^пі, сжечь). * 

нёсбріпапз или пёс (пёдиё) бріпапз, 
«апііз, не чающій, не ожидающій, 

пёсбріпаіб, см. песоріпаіпз. 
пёсбріпаіпз, а, иш, неожиданный, не¬ 

чаянный; отс. ех песоріпаіо и об. пес- 
оріпаіо, неожиданно, противъ ожиданія. 
пёсбрпшз, а, иш, I) разз. = неожи¬ 

данным, нечаянный, тогз, внезапная 
(|).— II) асііѵ.= не чающій, не ожи¬ 
дающій (+). 
песіаг, агіз, п. нектаръ, I) соб., питье 

боговъ;или бальзамъ б. (*(*). — II) (поэт.) 
пер., все сладкое, пріятное (напр. медъ, 
молоко). 

* песіагёнз, а, пт, нектарный, изъ 
нектара, адиае (*(*). 
песіо, пехйі и пехі, пехшп, ёге, вя¬ 

зать, срязывать, I) соб.; 1) вооб., вле¬ 

зать, связывать, сплетать, Іадиешп (*(•): 
аісі саіепаз (■)•): сотат тугіо, обвивать 
(*(•): пойшп ігаЬѳ аЬ аііа, привязать къ 
г с (*)*).—2) вязать крѣпко, заключать 
вѣ оковы, особ, за долги, по іп робіо- 
гит песіегепіиг, чтобы ихъ но отдавали 
въ кабалу (ср. не сажали въ яму) за 
неплатежъ долговъ; отс. пѳхі оЪ аез 
аііепит или одно пехі, попавшіе въ ка¬ 
балу ва долги (они должны были отра¬ 
ботать свои долгъ), пехі ѵіпсіі зоіиііаис, 
закабаленные въ цѣпяхъ и безъ цѣпей.— 
II) пер.: а) присоединять, ставить въ за¬ 
висимость отъ чего-н., Іаіит ех саизіз. — 
Ь) тѣсно соединять, совокуплять, съ ех ' 
с. аЫ. (напр. сапза пеха ех аіда ге, 
причина, тѣсно связанная съ чѣмъ-н. = 
зависящая отъ ч.-н.) или съ іпіег зо; 
отс. начинать, затѣвать, выдумывать, 
(іоіит: саизаз іпапез, приводить пустыя 
причины одну за другой (*(*): ^иг^іа 
сит аідо, начать спорить, браниться 
съ кѣмъ (*і*). 
пёсйЫ, асіѵ. чтобы гдѣ-н. не. 
пёсипаё, а<1ѵ. чтобы отнуда-н. не. 
пёййт, а<1ѵ. соб. чтобы не добавлять 

(пе <1иіт), I) не говоря уже, а) послѣ 
отрицательнаго выраженія=тѣмъ менѣе, 
аЬзоІ., съ сощ. или съ иі с. сощ. — 
Ь) послѣ утвердительнаго предложенія = 
тѣмъ болѣе.— Н) въ началѣ предложе¬ 
нія = не только, со слѣд. зе<1 еііат. 
пёГапйпз, а, шп, невыразимый = без¬ 

божный, нечестивый, ужасный, 
пёіагіё, айѵ. безбожно, нечестиво, 
пёіагіиз, а, иш, безбожный, беззакон¬ 

ный, нечестивый (тк. съ зир. 2 ѵізи); 
зиЬзі., пеіагішп, іі, п. безбожіе, нечестіе. 
пёіаз, п. ігкіесі., беззаконіе, безбож¬ 

ное дѣло, грѣхъ (въ отношеніи божескихъ 
заповѣдей, законовъ природы и нрав¬ 
ственнаго чувства, прот. Іаз), п таси- 
Іозит, прелюбодѣйство (*(*): рег опте 
іаз еі пеіаз аідт зедиі, всѣми правдами 
и неправдами; отс. пеіаз езі, безбожно, 
грѣшно, недозволено, отс. тк. невозмож¬ 
но, особ, съ іпі.; похоже езі пеіаз <1ісіи 
съ іпі.: а1д<1 пеіаз риіаге.—пеіаз! (часто 
какъ вводное слово), ужасъ! неслыхан¬ 
ное дѣло! тк. еЬеи пеіаз! о»ужасъ! 
пёіазінз, а, иш, религіозными устано¬ 

вленіями запрещенный, нечестивый, I) 
о времени: а) какъ религ.-полит. і. і.: 
(Ііез пеіазіі, Дни, въ которые не позво¬ 
лено было произносить приговоры и го¬ 
ворить рѣчи къ народу, потому что на 
этихъ дняхъ лежало проклятіе боговъ, 
дни неприсутственные (прот. <1іез Іазіі).— 
Ь) пер., о времени и мѣстѣ,/ зловѣщій. 
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несчастный, пеіазіа іе розиіі (іів (*(*).— 
II) о поступкахъ, недозволенный, не¬ 
позволительный, нечестивый, достойный 
проклятія, ^иае аидиг іп^изіа, пе?аз?а 
йейхегіі; пер, яиісі іпіасіит пеГазіі 
ІЦиітиз? (*}*). 
пё&аііо, бпіз, ? отрицаніе. 
пё$Но, аѵі, аге, съ упорствомъ отри¬ 

цать, настойчиво отвергать. 
* пе^іесііо, бпіз, ?. пренебреженіе 
пе^іесіиз, а, пт, РАсЦ. оставленный 

въ пренебреженіи, оставленный безъ 
вниманія. 
пе&1ё&..., см. пе$1і*5... 
пе^Н^енз, епііз, РАф. нерадивый, 

небрежный, безпечный, равнодушный, I) 
во о б.: о лицахъ (прот. (Іііі^епз), <Іих: 
іп аіцт; съ &еп., оШсіі, небрежно отно¬ 
сящійся къ обязанности. — И) въ част., 
безпечный, расточительный (прот. <1Ш- 
вепз), тк іп зитріи. 
пе&Н&епіёг, айѵ. нерадиво, небрежно, 

безпечно. 
не^ІѴ^епіІа, ае, ?. пренебреженіе. I) 

небрежность, нерадѣніе, безпечность 
(прот (Ші^ѳпііа),' тк. іп ассизапйо. — 
II) пренебреженіе, неуваженіе, равно¬ 
душіе къ г с, бейт. 
пе&ІІ&о, пе^іехі, пе^іесіпт, ёге, не 

обращать вниманія, I) неумышленно, 
оставлять безъ вниманія, не радѣть, не 
заботиться, гет ?аті1іагет; съ бе с. 
аЫ.; съ іп?.—И) умышленно, А) вооб., 
не дорожить = ставить ни во что, пре¬ 
небрегать, придавать мало значенія, аідб 
(напр. регіспіит, не бояться) или аідт; 
съ іп?. (напр. пе^іе^із ігаибет соттіі- 
іеге? тебѣ ни по чемъ совершить пре¬ 
ступленіе? *}*); съ асе. с. іп?. = равно¬ 
душно смотрѣть на то, что.—В) въ част., 
смотрѣть сквозь пальцы на что, не на¬ 
казывать, оставлять безнаказаннымъ, 
Аебиогшп іп^игіаз поп пе§1. 
пё&о, аѵі, аішп, аге, I) іпіг. гово¬ 

рить: нѣтъ (прот. а,іо), Ьіодепез аіі, 
Апііраіег пе&аі; съ баі. геі, давать на 
что отрицательный отвѣтъ.—II) іг. что-н. 
отвергать, 1) утвержденіе = отрицать, 
говорить, утверждать, увѣрять, что не 
{прот. біееге, сопйіегі), съ асе. (напр. 
егітеп, обвиненіе); съ асе. с. іп?.; разз. 
пе&ог съ пот. с. іп?., говорятъ, что я 
не гс; но тк. педаіпг съ асе. с. іп?., 
утверждаютъ, что не, не соглашаются, 
что.—2) просьбу отвергать=отказывать, 
аіеі аихіііит (кому въ помощи): ѵеіа 
ѵѳпііз, подбирать паруса (*(*): зѳ ѵіпсиііз, 
освобождать себя отъ цѣпей (*(*): аісі 
пе§аге поп роззе, доіп еіс.: педо и тіЬі 

пе^аіиг съ іп?. (*)*); пе§о съ асе. с. іпГ- 
?иі. ас?. (= я отказываюсь,„ не хочу 
что-нибудь дѣлать). 
пё^оііаііо, бпіз, ?. торговля, особ, 

крупная, оптовая торговля, денежные* 
обороты. 
пё&біШбг, бгіз, т. I) банкиръ, него¬ 

ціантъ.— II) всякій торговецъ, купецъ^ 
пё^бііог, аіиз зпт, агі, заниматься» 

торговыми дѣлами, I) производить де¬ 
нежные обороты, Раігіз (въ П). — Іф 
вооб. вести торговлю. 
пё^біібзиз, а, пт, обремененный дѣ¬ 

лами, дѣловой, занятый. 
пё^бИшп, Іі, п. соб. недосугъ, Л за¬ 

нятіе, практическая дѣятельность (прот. 
оіішп, свободное отъ служебныхъ заня¬ 
тій время), 1) вооб.: циіб іп зпа ОаНіа. 
Саезагі педоііі еззе?? какое Цезарю дѣлс*4 
до его Галліи? — Часто съ побочнымъ 
понятіемъ трудности=трудность, трудъ,, 
педие еззе циібдиат педоііі (и вовсе не 
трудно) съ іп?.; циіб педоііі езі (какой 
трудъ) съ іп?.: іп?ег?есіо (Шо) піЬіІ Ьа- 
Ьііигі педоШ еззепі, были бы совершенно- 
покойны: >іе§оііит аісі ехЬіѣеге иля 
?асеззегѳ, причинять, дѣлать кому не¬ 
пріятность, надѣлать кому хлопотъ: пиііо* 
педоііо, безъ всякаго труда.—2) въ част.,, 
государственная служба, ешп ѵііае сиг- 
зит іепеге роіиегипі, и? ѵеі іп пе^оііо...,. 
ѵеі іп оііо сит йі§пііа1ѳ еззе роззеп?.— 
П) пер.: 1) занятіе въ частности = за¬ 
нятіе, порученіе, 1) вооб.: педоііа <іо- 
тезііса: аісі педоііит йаге, и? или циі 
с. соп^.: зизсіреге: пе^оііит §егеге или 
адеге (вести); тк. вооб. дѣло, пе^оііит 
іперіит (им. §гаіи1агі). — 2) въ част.: 
а) государственное дѣло, педоііа ри- 
ЬІіса.—Ь) о сраженіи, мятежѣ и т. п.= 
предпріятіе, сраженіе, подвигъ, ?асіез> 
педоііі: іп?есіо педоііо, не сдѣлавши, 
дѣла.—с) торговое дѣло, денежное дѣло, 
торговые обороты, об. въ ріиг., ЬаЪегѳ 
пе&оііа ѵеіега іп Зісіііа: пе^оііі дегепіез, 
торговые люди, купцы. — (1) домашнія 
дѣла, хозяйство, педоііогшп сигаіог^ 
вавѣдующій дѣлами: пе^оііит таіе &е- 
геге, плохо вести хозяйство.—2) обстоя¬ 
тельства, положеніе, аігох.— 3)теіоп., 
о людяхъ = существо, Теисгіз Ша Іеп- 
іит п. 
пётб, тіпіз (у класс, всегда деп пиі- 

Ііиз и аЫ пиііо), с. никто, I) зиЪз?.: 
пето ех Іапіо питего: пето отпіиль 
тогіаііит: пето циіздиат, рѣшительно 
никто: пето шшз, ни одинъ: пето аііиз, 
никто другой: поп пето, иной, тотъ или 
другой: пето поп, каждіш, всѣ безъ 
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исключенія. — II) аф. ни одинъ, пето 
Ьото: пето Котапиз. 
пётбгаііз, е, къ рощѣ принадлежа¬ 

щій, особ, къ рощѣ Діаны (у Ариціи) 
принадлежащій, въ рощѣ находящійся, 
рощевый. 
пётбгбзпз, а, нт, лѣсистый, богатый 

лѣсомъ; поэт, пер., густой, частый, 
зііѵае. 
пешрё, соп]. именно, конечно, есте¬ 

ственно, зі сіаѣ ресипіат, петре ідсігсо 
да(, и( еіс., естественно съ тѣмъ, что¬ 
бы; въ вопросахъ = дѣйствительно, въ 
самомъ дѣлѣ; въ отвѣтахъ = конечно, 
безспорно, само собою разумѣется; часто 
нрон. = конечно. 
пёшйз, бгіз, п. лѣсъ съ пастбищами, 

лугами, роща, изобилующая пастбищами; 
лѣсъ, роща; поэт, пер., насажденіе де¬ 
ревьевъ. 
пёпіа (паепіа), ае, Г. похоронная 

нѣснь; поэт, пер., а) плачевная пѣснь.— 
Ь) волшебная пѣсня, магическая форму¬ 
ла.— с) вооб. пѣснь (напр. колыбельная). 
пёо, пёѵі, пёішн, ёге, прясть, поэт, 

пер., ткать. 
пёрбз, роііа, т. I) внукъ; пер., поэт„= 

потомокъ. — И) теіоп., мотъ. 
пер(із, із, Г. внучка, 
нёциат, ад], іпдесі., сотр. пёдиібг, 

зпрегі. пёциіззітиз, негодный, по по¬ 
веденію, безпутный, негодяй, шельма 
(прот. Ьошіз, Іги^і), особ, о рабахъ. 
пёдпацпаш, аду. никакъ не, никоимъ 

образомъ, совсѣмъ не. 
пёчиё, см. пес. 
пёфіёайт, см. песйит. 
пёдпёо, Іѵі и Іі, Мит, іге, не мочь, 

не быть въ состояніи, съ іпГ. 
вёдшсциаш, см. пецищиат. 
пё... диідет, см. пе. 
нёциідциат, см пецпіцпат. 
пёяиібг, см. псциат. 
пециЦпат, аду. а) напрасно, тщет¬ 

но.— Ь) безъ цѣли, безъ основанія; поп 
п., не даромъ. 
пёцніззітпз, а, пт, см. пециат. 
пёциИёг, адѵ. (сотр. пёциіиа), без¬ 

путно, худо, дурно, Ъеііит зизсеріит 
педиіиз, слишкомъ легкомысленно. 
пёцпШа, ае, Г. и пёциШёз, ёі, Г. 

I) негодность.—II) безпутство; въ част., 
распутство. 

пегѵбзиз, а, пт, жилистый, муску- 
листый; пер., сильный, выразительный, 
убѣдительный (объ ораторѣ). 

цегѵиз, і, т. I) жила, мускулъ, нервъ; 
теіоп., а) мужской членъ ф. — Ъ) ки¬ 
шечная струна, струна (•)*).—с) тетива 

лука ф. — д) воловья шкура, кожа,, 
которой покрывали щиты. — ѳ) оковы,, 
тюрьиа, іп пегуіз (епегі: ехітегѳ до- 
пегѵо.—II) карт.: а) жила, нервъ, какъ, 
мѣстопребываніе силы и крѣпости =- 
сила, отпез пегѵоз сопіепдеге, папря- 
гать всѣ силы; въ част.ѵ пегѵі = сила, 
выразительность, убѣдительность рѣчи.— 
Ъ) пелгі, жилы, нервы, жизненная сила,, 
главная пружина, главное орудіе, су¬ 
щественная часть, ресипіа езѣ п. ЪеІІі: 
пелгі сопіигаііопіз, главные заговорщики. 
пезсіо, Іті и Іі, Пит, іге, не знать, 

I) вооб.: а^д (напр. сегішп пезсіо, досто- 

вѣрно не знаю) или съ асе. с. іпГ.; съ 
дополн. или вопрос, предл., пезсіо ап, 
см. ап I, 1 здч-; пезсіо яиі, диае, аиоІ 
(іпіегго^.), пезсіо ^иі8, ^шд, какой-то, 
кто-то: сази пезсіо цио, какъ-то, слу¬ 
чайно: гшпогіз пезсіо диід, какой-то* 
пустой слухъ: пезсіо цио расіо, пезсіо 
цио тодо, какъ-то, какимъ-то образомъ 
(тк. = безсознательно, невольно; непо¬ 
стижимо, непонятно). — И) въ част.. 
1) не знать, быть незнакомымъ, деозг 
Ьіетет (і*). — 2) не мочь, не быть въ. 
состояніи, не умѣть, не понимать,ЬаАіпе: 
ѵегзиз, не имѣть понятія о стихосложе¬ 
ніи (•)*): е^ио Ьаегеге (•)*). 
пезсіпз, а, пт, I) асі.: а) не знающій? 

(прот. іпіеііідепз), съ деп.,съдес. аЫ., 
съ дополн. предл. съ ^ш, ^иід или съ іпГ.^ 
поп зит пезсіиз, я хорошо знаю, съ асе., 
с. іпГ. или съ донол. предл. (съ яиапіиз).— 
Ъ) не умѣющій, пер., а) не учившійся,, 
не могущій, особ, съ іпГ. или съ §еп. 
§еглпд. — (?) не способный къ чему, съ 
іпГ.—II) разз.=неизвѣстный, саиза (*(•). 
пен, см. пете. 
пепіёг, (га, (гпт, §еп. пеиігіиз, да(. 

пеиігі, ни тотъ ни другой, никто изъ 
двухъ; отс. потіпа пеіНга, имена сред¬ 
няго рода. 
пепИциат, адѵ. никоимъ образомъ, 

отнюдь не 
пепігб, адѵ. ни въ ту ни въ другую* 

сторону. ^ 
пёѵе и пей, адѵ. (послѣ предшествую¬ 

щаго предложенія съ и( или пе, тк. послѣ 
одного соп].) и (чтобы) не; отс. пеѵѳ- 
(пеи)... пеѵѳ... (пей), (чтобы) ни... ни. 

пех, пёсіз, Г. насильственная смерть, 
убійство, умерщвленіе, а) соб.. зіЬі пе¬ 
сет сопзсізсеге, лишить себя жизни; съ 
§еп оЪ]., пшКогшп сіѵіит пѳсез, избіе¬ 
ніе гс. — Ъ) те(оп., убійство = кровъ 
убитыхъ, тапиз ітЬиІао песе РЬгу^іа (*)*). 

псхШз,е, связываемый, связанный (і*)_ 
пехит, і, п.Л) формальное обязатель- 
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ство въ долговыхъ дѣлахъ.—II) основан¬ 
ное на пехшп обязательное отношеніе. 

пехйз, йз, ш. I) связываніе, сплета- 
ніе, обвнваніе, гатоз пехи сопзегеге, 
оплетать вѣтви одну съ другой: зегрепз 
Ъасиішп пехіѣиз атЪіі, обвивается во¬ 
кругъ палки (*(■). — II) карт.: а) вооб., 
сцѣпленіе, соединеніе, пехиз паіигаііит 
саизагит.—Ъ) въ част., обязательство, 
а) долговое обязательство, диі зе пехи 
оЫі^аѵіі. — р) вслѣдствіе пехиш явив¬ 
шееся обязательное отношеніе, кабала 
за долги, пехиш іпіге, сдѣлаться рабомъ 
своего заимодавца: пехи ѵіпсіі, попавшіе 
въ кабалу за долги. 

пк асіѵ. и соп]. I) не; отс. диій пі 
{диійпі)? почему же не такъ? — тк. 
иронич. — И) = 8І поп, если не. 
пісаібг, бгіз, т., асе. ріиг. бгаз, т. 

побѣдитель. 
пійбг, бгіз, ш. паръ, чадъ, гарь, 
пійпз, і, ш. гнѣздо, пійшп іасеге (*)*), 

сопзігиеге, свить гнѣздо; отс. (поэт.) 
шеіоп. птенцы въ гнѣздѣ, и (поэт.) пер., 
жилище, пійшп зѳгѵаз, ты все сидишь 
въ своемъ гнѣздѣ (=дома). 
пі&ёг, &га, дгшп, черный, темнаго 

цвѣта, темный (прот. сапйійиз, рѣдко 
аіѣиз), I) соб. и шеіоп.: а) соб.: пох: 
зііѵа, мрачный, тѣнистый л. (*(*): ііех, 
темно-зеленый (*(•): іідпит, почернѣвшій а: йиѵіиз, темно-синяя (|). — пеиіг. 

зі., «) вооб., въ погов., іасеге сап- 
чіі(іа йѳ підгіз, изъ чернаго дѣлать бѣлое 
(о 8ЛЫХЪ людяхъ •(•). — Р) підгиш, і, п. 
черное, черное пятно (*(*). — Ъ) (поэт.) 
шеіоп., наводящій темноту, нагоняющій 
тучи, ѵѳпіиз, ішЬег.—И) пер.: а) (поэт.): 
мрачный. і§пез, костеръ.— Ъ) черный: 
а) (поэт.) о неодуш., печальный, зло¬ 
счастный, несчастный, зо! (день).—р) о 
людяхъ, злой, злобный. 
пі^гезсо, $гйі, ёге, становиться чер¬ 

нымъ, чернѣть, темнѣть. 
пі^го, аѵі, аіига, аге, ѵ. іпіг. быть 

чернымъ; отс. підгапз, черный, темнаго 
цвѣта. 
пШІ и (поэт.) піі, п. іпйесі., а) зиЪзі., 

ничто, п. іішегѳ (не бояться ничего); 
мііііі еззе, ничего не значить, не имѣть 
никакого значенія, быть нулемъ: аідт 
шЫІ риіаге, ставить ни во что, вовсе 
не уважать: п. (іісегѳ, ничего основатель¬ 
наго не говорить: п. адеге, ничего не 
дѣлать, попусту трудиться: піЬіІ езі, 
сиг, диой или иі еіс., нѣтъ никакого 
основанія (ник. причины), почему бы или 
чтобы: п. ай ше, ай геш, до меня вовсе 
не касается, вовсе не относится къ дѣлу: 

піЫІ поп, все: поп піЬіІ, кое-что,,нѣ¬ 
что: п. поп ѵепегаііопіз, всякое ночи» 
таніѳ: поп п. іѳтрогіз, нѣкоторое время: 
п. аііий пізі или диаш, п. ргаеіог диаш, 
не что иное какъ, лишь только, только: 
п. диійдиаш, п. ипиш, рѣшительно 
ничто. — Ъ) айѵ. а) ни въ чемъ, ни въ 
какомъ отношеніи, совсѣмъ не, Нисколько 
не, ничуть не, п. сейішиз Огаесіае: 
поп піЬіІ, нѣсколько: п. ориз езі, со¬ 
всѣмъ не нужно.—р) безъ всякаго осно¬ 
ванія, безъ всякой причины, піЬіІ аііий 
диаш, піЬіІ пізі, безъ всякой иной при¬ 
чины, кромѣ: п. запѳ, пізі пѳ еіс., ко¬ 
нечно съ тою единственною цѣлью» 
чтобы не. 
пІЬіЫйш, айѵ. ничего еще. 
пШІбтІпиз, см. піЬіІит. 
пІЫІит, і, п. и (поэт.) піішп, і, п. 

ничто, I) зиЬзі.: ай піЬіІит гейі^ѳге, 
уничтожать: ай піЬіІиш ѵепігѳ или ге- 
сійеге или іп піЬіІиш іпіегігѳ или оссі- 
йѳгѳ, уничтожиться, погибнуть: рго пі- 
Ьііо езі, считается ничтожнымъ: рго пі- 
Ьііо риіаге, йисегѳ, ЬаЪеге, считать ва 
ничто, ничтожнымъ: піЬіІііасегѳ, считать 
за ничто, презирать: поп піЬіІо (нѣ¬ 
сколько) аѳзіішагѳ: йѳ піЬіІо, безъ осно¬ 
ванія; піЬіІб ша^из, ничѣмъ (нисколько) 
не больше: піЬіІо зесіиз, тѣмъ не менѣе: 
піЬіІо та§із, отнюдь не больше (=такъ 
же мало): піЬіІо шіпиз, тѣмъ не менѣе, 
несмотря на то (тк. со слѣд диаш = 
точно такъ же, какъ): йѳіегіиз піЬіІо, 
отнюдь не меньше (*(-).—II) айѵ., нивъ 
какомъ отношеніи, никоимъ образомъ, 
вовсе пе. 
піі, піішп, см. піЬіІ, піЬіІиш. 
* пітЪШг, Гёга, іёгит, приносящій 

бурю, бурный. 
пітЪб8Н8, а, ит, богатый бурями, 

a) бурный, дождливый, ѵепіиз (*(*). — 
b) покрытый облавами, сасишіпа шоп- 
ііз, вершины, окутанныя облаками (*(*). 
пішЬнз, і, ш. I) проливной дождь, ли¬ 

вень; поэт, пер., іеггеиз (о желѣзныхъ 
стрѣлахъ). — И) буря, гроза, сильный 
вѣтеръ, бурная погода, пішЬогиш іп ра- 
ігіаш Аеоііаш ѵепіі (*|*); пер. = гроза, 
несчастіе, Ьііпс диійеш пішЪиш сііо ігап- 
зіззѳ іаеіог. — III) туча, а) дождевая 
туча, грозовая туча, буреносная туча, 
тк. туманъ, облако, и (поэт.) = облач¬ 
ный покровъ; пер. (поэт.), облако пыли 
(пішЪиз агѳпае), клубы дыма.—Ь) туча= 
множество, рейііиш. 

пітіб, см. пітінз. 
штІОрёгё,правильнѣе раздѣльно пітіб, 

брбгё, см. ориз. 
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пітігпт, асіѵ. конечно, непремѣнно, 
безъ сомнѣнія, разумѣется (часто иро- 
ннчески). 
пітіз, асіѵ. а) слишкомъ, черезчуръ, 

пішіз ѵаИе, слишкомъ, чрезмѣрно: поп 
пітіз или Ьаші пітіз, не очень, не 
особенно. — Ъ) пер., очень, 
пітіпт, айѵ. см. пітіпз. 
пітіпз, а, нт, чрезмѣрный, чрезвы¬ 

чайный, слишкомъ большой, слишкомъ 
многій (прот. тосіісиз, рагсиз), I) асу.: 
1) соб.: а) вооб.: а) о неодуш., сеіегі- 
іаз, ітЬег: зоі, чрезвычайный жаръ (*)*).— 
Р) о лидахъ, не знающій мѣры, не¬ 
умѣренный, отс. тк. надменный (напр. 
геЬиз зесипйіз пітіі), съ іп с. &Ы. ^е- 
гшні., съ аЫ. или деп. (въ ч.-н.). — Ь) 
слишкомъ сильный, слишкомъ могуще¬ 
ственный (о лидахъ). — 2) пер., чрезъ мѣ¬ 
ру большой, очень большой, очень мно¬ 
гій, особ, пітіиш диапіит, очень, очень 
много, заіез іп Дісепсіо п. ди. ѵаіепі.—И) 
зпЪзі., пітіит, слишкомъ много, съ 
деп. —III) асіѵ.: А)пітіб (аЫ.), чрезвы¬ 
чайно, при сотр.=гораздо, особ, пітіо 
ріиз. —В) пітіит (асе.), а) соб., слиш¬ 
комъ, при асіѵ., асу., ѵегЪ.—Ь) пер., 
очень, чрезвычайно. 
піп§іі (піп&иіі), піпхіі, снѣгъ идетъ, 
пізі, сощ. I) если не; отс. диосі пізі, 

и если (бы} не. — II) развѣ, кромѣ, 
исключая, а) послѣ отрид. и вопрос, 
предл.; отс. піЬіІ... пізі, ничего кромѣ, 
ничего какъ только; поп... пізі, только.— 
b) пізі, развѣ только когда, за исклю¬ 
ченіемъ того случая, когда, пізі диой, 
развѣ только что, исключая того что, за 
исключеніемъ того что; пізі ѵего, пізі іогіѳ 
и одно пізі, развѣ только если, впрочемъ 
можетъ быть (часто иронически). 

1. пізпз, а, пт, см. пііог. 
2. півйз и піхйз, йз, т. опираніе, 

умираніе, зіаі пізи іттоіиз еойет, не¬ 
движимо на томъ же мѣстѣ (•(•); въ част., 
а) походка, зесіаіо пізи, спокойнымъ ша¬ 
гомъ (•(•).— Ь) взлѣзаніе, рег заха. — 
c) (поэт.) летаніе.— <1) (поэт.) потуги, 
роды. 

* піШйІа, ае, $. ящуръ (изъ породы 
мышей). 

1. пііепз, епііэ, РАсЦ. блестящій; пор., 
а) (поэт.) красивый; отс. іаигиз, лосня¬ 
щійся отъ дородности = жирный. — Ь) 
блистательный, изящный (прот. Ьоггі- 
биз), огаііо. 

2. пііепз, епііз, рагі. отъ пііог. 
пііёо, ійі, ёге, блестѣть, тк. аіда ге; 

пер., а) быть красивымъ, отличаться, 
хорошо выглядѣть, о находящихся въ 

холѣ = лосниться, имѣть здоровый видъ,, 
быть откормленнымъ. — Ь) находиться* 
въ изобиліи, ѵесіі@а1 іп расе пііеаі. — 
с) блистать, выдаваться, гесепіі діогіа; 
о неодуш., іп сагтіпѳ (і*).— й) о рѣчи, 
быть блистательнымъ, изящнымъ, кра¬ 
сивымъ. 
пііезсо, ёге, начинать блестѣть, являть¬ 

ся въ блестящемъ видѣ, начинать красо¬ 
ваться; пер., начинать отличаться,аіда ге. 
пШйиз, а, пт, блестящій, ясный, свѣт¬ 

лый, біез, ясный д.; пер., красивый, 
выдающійся красотою, а) о животныхъ* 
лоснящійся, откормленный, жирный. — 
Ь) о людяхъ, а) выхоленный, здоровый.— 
Р) красивый, изящный.— с) о поляхъ и 
растеніяхъ, цвѣтущій, пышный, туч¬ 
ный. — (1) о рѣчи и ораторѣ, красивый, 
изящный, (прот. зогсМиз, Ьоггісіиз). 

1. пііог, пізпз и піхйз зшп, пііі, опи¬ 
раться, упираться, I) вооб.: А) соб., 
съ айѵ. (напр. аедиаіііег), съ аЫ., поэт, 
съ іп с. асе.—В) пер.: 1) опираться, 
основываться на чемъ, съ аЫ. или съ 
іп с. аЫ. — 2) въ част., полагаться на 
что, сопзіііо аіф: апішо (на свою храб¬ 
рость).— II) прегн., упираться для из¬ 
вѣстнаго движенія: 1) упираясь но¬ 
гами, ступать, ходить, аЬзоІ. или Ьшпі 
(•)*).— 2) опираясь, а) рожать, лежать 
въ родахъ. — Ъ) вооб., напирать, согро- 
гіЬиз: сопіга (|). — 3) съ земли стараться 
подняться, вставать, пШ тойо ас зіаііт 
сопсійегѳ. — 4) упираясь держаться па 
мѣстѣ, а) о сражающихся = стоять на 
мѣстѣ, держаться, ѵігіиіе еі раііепііа. — 
Ь) о птицахъ, на крыльяхъ держаться 
въ воздухѣ, летать, рагіЬиз аІіз (плавно- 
*|*).—5) стремиться къ извѣстному пункту, 
особ, вверхъ = подниматься, взбираться, 
рогго (*)•): дгайіЬиз (по ступенькамъ лѣст¬ 
ницы •(•): тоііз іп аёга реппіз, подняться 
на крыльяхъ, взлетѣть (*)*): іп айѵегзит 
(съ запада на востокъ *(•): а<1 зійега (■}•).— 
В) пер. = всѣми силами стараться, упо¬ 
треблять веѣ усилія, а) вооб.: а) въ хо- 
рошемъ смыслѣ, рго ІіЬегіаіѳ (въ за¬ 
щиту гс): рго аіцо, усердно ходатай¬ 
ствовать за кого: сіѳ аЦа гѳ; съ іп?. — 
Р) во вражд. смыслѣ, піЬіІ сопіга аіцш, 
не принимать никакихъ мѣръ противъ 
к.-н.: сопіга ѵегит, нттн наперекоръ 
истинѣ (=отпираться, несмотря на явнун> 
улику).—Ь) всѣии силами стремиться 
или добиваться чего, употреблять всѣ 
усилія къ чему-н., съ ай или іп с. асе. 
(іп ѵеііішп, къ запрещенному); съ иі, па 
с. сопі.— с) съ асе. с. іпГ. = стараться 
доказать, что гс. 
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2. піібг, бгіз, ш. блескъ, лоскъ, аг&епіі: 
•«Ііитиз, дневной свѣтъ (1*); пер., а) ослѣ¬ 
пительная красота, изящество, прелесть, 
Чтіусегае пііог (!).— Ь) блескъ = знат¬ 
ность, ^епегіз (!).—с) красота, изящ¬ 
ность изложенія, 
шігаіп, і, п. натръ* 
піѵаііз, е, снѣжный, (ііез: п. сошрез, 

ледъ (!); отс. пер., а) (поэт.) теіоп., 
бѣлый какъ снѣгъ, бѣлоснѣжный. — Ъ) 
покрытый снѣгомъ, ОіЬгуз (+) 

піѵёнз, а, пш, снѣжный, изъ снѣга, 
я,^ѳг (!); теіоп., бѣлый какъ снѣгъ, 
бѣлоснѣжный; отс. поэт, съ іп!., піѵеиз 
ѵісіегі, бѣлоснѣжный на видъ. 
піѵбзиэ, а, пт, снѣжистый, обильный 

снѣгомъ. 
піх, піѵіз, Г. снѣгъ, въ ріиг. часто = 

кучи снѣга, иногда = снѣжныя равнины; 
мер., піѵез саріііз, сѣдые волосы (!). 
піхог, агі, опираться, аіда ге (!). 
1. піхпз, а, пт, см. пііог* 
2* піхйз, йз, см. пізпз, пз. 
по, паѵі, паге, плавать; поэт, пер., 

■летать, о пчелахъ (!). 
пбЪПіз, е, I) извѣстный. — II) прегн., 

я А извѣстный въ свѣтѣ, знаменитый, въ 
дурномъ смыслѣ = пользующійся худою 
главою.—Ъ) благородный, а) соб., бла¬ 
городнаго происхожденія, знатный, изъ 
знатной семьи (т.-е. такой, въ которой 
многіе члены занимали уже три высшихъ 
должности), иногда тк. = аристократи¬ 
ческій (прот. поѵиз, і^поЬіііз). — р) от¬ 
личный, превосходный. 
пбЪШіаз, аііз, $. а) извѣстность, зна¬ 

менитость. — Ъ) знатность (рода или 
■званія); теіоп., а) = знать, знатные 
люди, аристократы. — р) благородство 
чувствъ. —с) отличность, превосходное 
качество, превосходство. 

пбЪШіо, аѵі, аішп, аге, дѣлать из¬ 
вѣстнымъ, I) вооб.: гет, іаташ.— II) 
прегн.: дѣлать общеизвѣстнымъ, зна¬ 
менитымъ; въ дурномъ смыслѣ = доста¬ 
влять сомнительную славу* 
пбсепз, епііз, РА4]. I) вредный, саи- 

Іез.— II) въ част., преступный, заѣзі., 
преступникъ (прот. іппосѳпз, іппохіиз); 
пер., о неодуш., нечестивый. 

пбсёо, пос&і, посііат, ёге, вредить, 
причинять вредъ (прот. ргоаеззе), аісі 
пли аісі геі: аісі аіца ге: посеге похаш, 
провиниться, совершить преступленіе; 
ітрегз., посеіиг аісі, вредятъ кому, 

пбсіупз, а, пт, вредный. 
* посШйса, ае, Г. ночной свѣтиль¬ 

никъ = луна (!). [чамъ (!). 
посііѵа&пз, а, пт, бродящій по но- 

посій, абѵ ночью (прот. іпіегбіи). 
посійа, ае, I. сова, 
посшгпиз, а, пт, ночной (прот. біиг- 

пиз), іириз посіигпиз оЪатЪиІаі, по но¬ 
чамъ. 

* пбсйпз, а, пт, вредный (!). 
пббо, (аѵі), аіпт, аге, а) завязывать 

узломъ, сгіпез іп аигшп, подобрать во¬ 
лосы въ золотую сѣтку (!). — Ь) поэт, 
пер., связывать, ^иео соііиш (!). 
поббзпз. а, пт, I) узловатый.—II) 

суковатый; пер., Сісиіап., Ц., мастеръ 
составлять долговыя расписки (!). 
побнз, і, т. I) узелъ; отс. а) теіоп., 

а) поясъ (!).— р) узелъ, пучокъ во¬ 
лосъ (!). — Ъ) карт.: 1) вооб.: узы, 
союзъ, циазі побі сопііпааііопіз, четыре 
соединительныя точки.—2) въ част., 
а) обязательство, ріигез побі (|).— р) 
затрудненіе, препятствіе, іпсібегѳ іп біГ- 
йсііет побит, натолкнуться на трудную 
задачу: ехзоіѵеге побит Ъщиз еггогіз, 
положить конецъ этому глубокому не¬ 
доумѣнію. АЪаз рирае побизциѳ тога- 
дие, главное препятствіе, замедляющее 
побѣду (!).— у) завязка въ драмѣ (|). — 
II) пер.: а) узлы на тѣлѣ животнаго: 
узловатый хрящъ въ сочлененіяхъ, ло¬ 
дыжка, сгига зіпе побіз агіісиііздпѳ Ьа- 
Ьегѳ. — Ъ) узелъ, колѣнце, сукъ.— с) 
узелъ (звѣзда въ рыбахъ !). 
пбіо, пбійі, поііе, не хотѣть, не же¬ 

лать, съ асе., поіо атрііиз циат ссп- 
іит .)‘и&ега; съ іпГ. или съ асе. с. іпГ.; 
съ соп).; особ, ітрегаі. поіі, поіііе, по- 
Иіоіе съ іпГ. =не (напр., поіі риіагѳ, 
не думай). 
пбтёп, тіпіз, п. имя, названіе, I) соб.: 

1) вооб.: ех аіца ге потеп сареге, гѳ- 
регіге • потеп ассіреге аѣ эіца ге: по¬ 
теп аісі баге, іпбегѳ или ітропеге, дать 
кому имя: езі шіЬі потеп, съ пот., дет 
или баі. имени: аісі потіпѳ (по имени) 
поіит еззе: потеп (о многихъ, потіпа) 
баге, ебеге или ргойіегі, заявить свое 
имя = явиться, записаться (о желающихъ 
получить должность,вступить въ военную 
службу и т. п.): потеп ассіреге, запи¬ 
сать имя: потеп аіф беіегге, прино¬ 
сить жалобу на кого (тк. бе аіда ге): 
потеп гесіреге, принять жалобу (о 
судьѣ). — 2) въ част., а) родовое имя 
(среднее изъ трехъ именъ свободнаго 
римлянина; отс. потеп БШит, родъ 
Фабіевъ); въ связи иногда = предъимя, 
и = фамилія.—Ъ) титулъ, ітрегаіогіз.— 
3) теіоп., названный предметъ, потіпа 
іапіа, столь великіе мужи (!): ѵѳзігит 
потеп = ѵоз: потеп Когаапит, все, что 



пбтепсіаііо — 415 — позіёг 

называется римскимъ, римское могуще¬ 
ство, власть, римскій народъ (тк. потеп 
Ііаііпит: отпе п. Аеіоіогит). — II) пер.: 
1) (славное) имя = слава, извѣстность, 
знаменитость, потеп ЬаЪеге: ріеѣз зіпе 
тіотіпѳ, толпа неизвѣстныхъ людей (і*).— 
2) имя, наименованіе, титулъ, графа, 
причина, а) вооб.: аііо потіпѳ: тео, іио 
-еіс., моимъ именемъ, отъ моего имени, 
для меня, ради меня, изъ-за моихъ ви¬ 
довъ: потіпе Саііііпае, отъ имени К.: 
потіпѳ съ &еп. или съ ргопот., подъ 
именемъ, подъ названіемъ, въ видѣ, въ 
■качествѣ, какъ, ради, по причинѣ, Іисгі, 
фгаейае ео потіпе, по той причинѣ: 
«сто потіпе, сразу, эа разъ. — Ъ) предлогъ, 
Іюпезіо потіпе, подъ благовиднымъ пред¬ 
логомъ.— 3) одно названіе, ге^ез потіпе 
плцрз диат ітрегіо, дари скорѣе по 
названію, чѣмъ по власти: зипі потіпа 
4исшп. — 4) имя, записанное въ книгѣ 
долговъ, долговая статья, отс. должникъ, 
долгъ, потеп іасеге, записывать долгъ 
«въ книгу, вносить долговую статью въ 
книгу: потіпаехідеге, взыскивать долги: 
потеп зоіѵеге, (ііззоіѵеге, ехресііге, ехзоі- 
ѵеге, уплачивать долги: Ьопшп потеп, 
надежный должникъ.—5) названіе, слово, 
потіпа гегшп, потеп саіатііаііз. 

* пбтепсШІо, бпіз, Г. наименованіе, 
«называніе по имени. 

пбтепсШбг или пбтепсйіаібг, бгіз, 
*п. соб. называтель именъ, рабъ, обя¬ 
занный сказывать своему господину на 
улицѣ или на площади имена встрѣчав¬ 
шихся гражданъ (особ, когда онъ искалъ 
должности), тк. дома—имена рабовъ. 

пбшіпаііш, асіѵ. поименно, точно. 
пбшінаііо, бпіз, і‘. наименованіе; въ 

част.» назначеніе, опредѣленіе въ долж¬ 
ность. 
пбтіпо, с.ѵі, аіпт, аге, называть, I) 

но имени называть, 1) вооб. • атог ех 
<рю атісіііа езі потіпаіа, отъ к. полу¬ 
чила свое названіе: отпіа Сгаеса по- 
•тіпаіа зипі, все носитъ греческое на¬ 
званіе — 2) въ част.: называть =. при¬ 
водить, упоминать, аідт: аідсі зирга: 
диет Ьопогіз саиза (съ уваженіемъ) по¬ 
тто — II) прегн.: а) понменовывать, 
называть съ уваженіемъ, съ похвалой 
упоминать, прославлять. — Ъ) объявлять, 
назначать, іпіегге^ет; съ двумя асе., 
.аідт аи^игет.— с) называть кого, какъ 
соучастника въ преступленіи == доносить 
на кого, показывать на кого, аідт. 

* пбшізша, шаііз, п. монета. 
поп, а<Іѵ. I) не, 1) вооб.: поп езі ііа: 

поп Ьото = пето (і*): поп тіпіте, въ 

высшей степени: поп піЬіІ, нѣчто, кое- 
что : піЬіІ поп, все (безъ исключенія, все 
возможное): поп ііа, поп іаш, не очень, 
не особенно: поп диой, поп дао, не по¬ 
тому что (чтобы): поп диіп, не потому, 
чтобы не: поп... пізі, см. пізі —2) въ 
част.: а) въ вопросѣ = поппе, поп ісіет 
Іесіі?—Ь) при сощ. и ітрегаі. = но 
(напр. поп реіііо |). — II) нѣтъ, въ от¬ 
вѣтахъ, аиі еііат аиі поп гезропйеге, 
отвѣчать да или нѣтъ. 
пбпае, агат, і*. ноны (пятый день мѣ¬ 

сяца, но седьмой марта, іюля, мая, ок¬ 
тября; замѣть МІІЖО), попаѳ Бесет- 
Ъгез, пятое число декабря, 
пбпа&ёзітпз, а, пт, девяностый, 
пбпа^іёз (пбпа&іепз), асіѵ. девяносто 

разъ. 
пбпа&іпіа, девяносто, 
пбпаниз, а, шн, нъ девятому легіону 

принадлежащій, 
попййт, асіѵ. еще не. 
поп&епіёзітиз, а, пт, девятисотый, 
поп^епіі, ае, а, девятьсотъ, 
поппё, неужели не? развѣ не? (и въ 

прямыхъ, и косвенішхъ вопросахъ, когда 
спрашивающій ожидаетъ утвердительнаго 
отвѣта). 
поппёто, поппІЫІ, см. пето, піЬіІ. 
попппПиз, а, пт, нѣкоторый, иной 

(асЦ. и зиѣзі.). 
поппитдиат, асіѵ. иногда (прот пшп- 

диат или заере, заеріиз). 
пбпиз, а, ит, девятый; отс. зиѣзі., 

попа, ае, Г. девять часовъ, т.-е три 
часа пополудни = обѣденное время. 

погта, ае, 1'. угломѣръ, карт , норма, 
мѣрило, правило, законъ, 

пбз, ріиг. отъ е^о. 
позсИо, аѵі, аіит, аге, I) узнавать, 

замѣчать, примѣчать. — И) прегн., узна¬ 
вать — признавать, аідт, аідт іасіе. 
позсо, пбѵі, пбіит, позсёге, ознако¬ 

мляться, I) соб., узнавать, познавать, 
въ регГ.знать, позе, аідсі, аідсі или 
аідт аіда ге (напр. ѵосе, по голосу •(*) 
или <1е аіда ге (напр. сіе Іасіе): позіі 
ееіега, прочее тебѣ извѣстно.—И) прегн.: 
а) извѣстное снова узнавать, признавать, 
аідт, аідеі. — Ъ) въ качествѣ судьи, дѣла 
изслѣдывать, разсматривать, 8саигі саи- 
зат сит зепаіи.— с) основаніе, оправ¬ 
даніе признавать, принимать, саизат. 
пбзтёі, см. е&о. 
позіёг, позіга, позігит, нашъ (прот. 

ѵезіег), I) вооб.: а) зиу., позіга ргоѵіп- 
сіа. —Ъ) оу., атог позіег, любовь къ 
намъ. — И) въ част.: 1) нашъ = намъ 
принадлежащій и т. п., а) вооб.: позігі 
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Ьотіпез, наши соотечественники, земля¬ 
ки.— Зиѣзі., а) позігі, Огшп, ш. наши, 
наши люди, и прегн. = наши соотече¬ 
ственники, земляки.— р) позіга, Огшп, 
п. наше (нрот. аііепа).—Ъ) позіег шутл.= 
едо.— 2) для насъ удобный, намъ бла¬ 
гопріятствующій, Іоса, Магз (|). 
позігаз, аііз, изъ нашей страны = 

здѣшній, тузеиный, отечественный. 
пбіа, ае, і. знакъ, отмѣтка, замѣтка, 

I) вооб.: зідпа еі поіаѳ; карт., примѣта, 
признакъ, поіаѳ ас ѵезіідіа зсеіегшп. — 
II) въ част.: 1) знакъ письменный, поіаѳ 
Шіегагшп, буквы (отс. у поэт, шеіоп., 
ріиг., поіаѳ = записка, письмо).— 2) 
знакъ на предметѣ, а) пятно на тѣлѣ, 
ѵііиіиз, циа поіат йихіі, гдѣ у него 
пятно (|): поіат (рубель) зіпѳ ѵпіпеге 
іесіі (*)•).-~[Ь) клеймо, прижигъ, сотрішс- 
іоз поііз ТЬгаесііз, татуированный по 
ѳракійскому обычаю; отс. карт., позор¬ 
ное пятно, Ьото отпіЪиз поііз іигрііи- 
йіпіз іпзідпіз.— с) ярлыкъ на винномъ 
сосудѣ, марка; отс. шеіоп., сортъ, ка¬ 
чество, іпіегіог поіа Б'аіегпі, лучшій сортъ 
ф. (*)•); отс. пер., разрядъ, родъ, каче¬ 
ство, аіцт сіе шеііогѳ поіа сошшешіаге, 
съ лучшей стороны. — <І) отмѣтка, какъ 
порицаніе, а) вооб., поіат арропегѳ асі 
шаіит ѵѳгзит, сдѣлать помѣтку. — р) 
устное или письменное замѣчаніе цен¬ 
зора о жизни и поведеніи отдѣльнаго ли¬ 
ца, отмѣтка, порицаніе, и шеіоп. = вы¬ 
текающее изъ такого замѣчанія обезче- 
щеніе, поношеніе, тоііз зепаіи азсгіЪегѳ 
поіаз: сепзогіаѳ зеѵѳгііаііз поіа іпигі; 
карт. = клеймо, безчестіе, позоръ, аф'ес- 
іае шогіио поіае зипі. — е) почетное 
прозваніе, іііе Штапііа ігахіі аЪ игЬе 
поіат (|).— 3) данный знакъ, поіаз гей- 
беге, отвѣчать знаками (*)•). 
пбіаЫІіз, е, замѣчательный, достопри- 

иѣчательный, достопамятный. 
пбіаііо, бпіз, $. отмѣчаніе, I) соб.: 

іаЪиІагиш, табличекъ для голосованія 
разноцвѣтнымъ воскомъ. — II) пер.: а) 
опредѣленіе первоначальнаго значенія 
слова, этимологія слова.*—Ъ) изслѣдова¬ 
ніе при выборѣ» разсужденіе при вы¬ 
борѣ, рйісит. — с) наблюденіе, паіи- 
гае. — й) цензорское замѣчаніе, порица¬ 
ніе, поіаііопез еі аисіогііаз сепзогіа.— 
е) описаніе, характеристика. 
дбіаіпз, а, пт, РАй). отмѣченный = 

извѣстный. 
пбіезсо, №, бге, дѣлаться извѣстнымъ. 
пбіЬиз, а, ит, незаконнорожденный 

(сынъ извѣстною отца и его сожитель¬ 
ницы); у животныхъ, ублюдокъ. 

пбііо, бпіз, $. I) познаваніе, пер., по¬ 
нятіе, представленіе о чемъ, геі, йе а^а. 
ге: апіші (деп зи^.).—въ част., зна¬ 
ченіе слова. — П) изслѣдованіе, ропіій- 
сшп, сепзогіа или сепзогиш. 
пбіШа, ае, I. знаніе, I) раза.: извѣст¬ 

ность, Ы ргоріег поііііат зипі іпіго- 
шіззі, они были впущены, потому что ихъ 
знали.—II) асііѵ., 1) знакомство съ кѣмъ, 
a) вооб.: поііііа поѵа шиііегіз.—ѣ) прегн.: 
поііііат іетіпае Ьаѣеге, быть въ близ¬ 
кихъ отношеніяхъ съ женщиною. — 2> 
знаніе, познаніе, свѣдѣніе, представленіе» 
понятіе, согрогіз зиі: йеі поііііат Ьаѣеге,. 
имѣть представленіе о богѣ. 
пбіо, аѵі, аішп, аге, I) отмѣчать, по¬ 

мѣчать, обозначать, 1) соб. и пер.: а> 
соб.: іаѣеііаш сегя: сЬагіаш, исписы¬ 
вать (*)•): депаз ипдие, исцарапать (*(*).— 
b) пер., отмѣчать, а) намѣчать, указы¬ 
вать, поіаі еі йезідпаі осиііз ай саейет 
шттциетцие позігит. — р) (о цензорѣ> 
отмѣчать въ протоколѣ имя провинив¬ 
шагося римскаго гражданина, дѣлать 
кому замѣчаніе, аіцш ілгіі пошіпе: еоа 
Ьас зиѣзсгірііопѳ. — 2) карт.: а) обозна¬ 
чать, гез зіпе пошіпіѣиз: зиѣііиз по- 
іаѵіі ога гиѣог, внезапная краска по¬ 
крыла лицо (1*). — Ъ) дѣлать извѣст¬ 
нымъ, отличать, аіцш йесоге.—с) на¬ 
пекать, мѣтить на кого, аіцш (*(*). — й> 
порицать, клеймить, хулить, геш: ѵегѣіз 
аіцш.—П) изображать знаками, чертить, 
I) соб. и пер.: а) (поэт.) соб., писать, 
Иііегаш (письмо): пошіпа; аѣзоі., поіаі 
еі йеіеі. — Ъ) пер.: се) вкратцѣ начертать, 
сариі, Іедѳт. — р) приводить, гез зіпди- 
Іаз.—у) примѣчать, замѣчать, наблюдать,, 
сапіиз атіиш.— 2) карт., запечатлѣвать, 
йісіа шешогі ресіоге, запомнить (*{*). 
пбібз, і, ш. см. 2. поіиз. 
1. пбіиз, а, пт, РАйр извѣстный 

(прот. ідпоіиз), I) разз.=кому-н. извѣст¬ 
ный, 1) вооб.: а) соб. (какъ о томъ, 
кому я извѣстенъ, такъ и о томъ, кто 
мнѣ извѣстенъ), Іаігопез: шііез (солдаты) 
іпіег зѳ: аіцй поішп Ьаѣеге, знать: аіцй 
поіит іасѳгѳ аісі; поэт, съ деп., апіші 
(по расположенію). — зиѣзі., поіиз, і, ш. 
знакомый, хорошій другъ; об. ріиг. поіі 
(прот. ідпоіі).— ѣ) пер.: се) знакомый = 
дружескій, ѵосез (|). — р) извѣстный = 
обыкновенный, зейез, шипега. — 2> 
прет., извѣстный, знаменитый (прот. 
оЬзсигиз), въ дурномъ смыслѣ = пользую¬ 
щійся подозрительною извѣстностью * — 
II) асііѵ. = знающій, е.іиз ргоѵіпсіае. 

2. пбіиз (пбібз), і, ш.=аизіег, южный 
вѣтеръ; поэт, пер., вооб. вѣтеръ. 
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пбѵасйіа, ае, Г. острый ношъ, бритва, 
пбѵаііз, е, что должно быть вспа¬ 

хано, зиЪз!., поѵаііз, із, і. и поѵаіе, із, 
п. паровое поле, пашня, оставленная подъ 
паръ; поэт, пер., поле, пашня. 

* пбѵаігіх, ігісіз,?. обновительница (*{*). 
пбѵё, айѵ. I) новымъ способомъ, не¬ 

обыкновеннымъ образомъ.—И) поѵіззіте, 
а) во времени = недавно, въ послѣднее 
время. — Ь) въ очереди = напослѣдокъ, 
наконецъ. 
пбѵеііиз, а, ит, а) молоденькій, мо¬ 

лодой (прот. ѵеіпз, ѵеіиіиз)', ѵіііз (*(*): 
ргаіа (!).— Ъ) новенькій, новый, ігепа 
(!): оррісіа, недавно покоренные: А^иі1е- 
Іепзез, недавно поселившіеся колонисты 
Аквилеи. 
пбѵёт, девять. 
ЯбѵетЪёг, Ъгіз, е, аЫ. Ъгі, къ девяти 

относящійся, ноябрскій, а) тепзіз N0- 
ѵетЬег и одно №оѵетЪег, девятый, по¬ 
томъ (какъ н у насъ) одиннадцатый мѣ¬ 
сяцъ года, ноябрь. — Ъ) къ ноябрю отно¬ 
сящійся, ноябрскій, ка1еп(1ае, попав. 
пбѵепйіаііз (пбѵепмІШіз), е, девя¬ 

тидневный, I) == девять дней продолжаю¬ 
щійся, засгшп, засгШсішп, девятиднев¬ 
ное празднество по поводу чрезвычай¬ 
ныхъ, зловѣщихъ знаменій.— II) = въ 
девятый день бывающій, риіѵегез, прахъ, 
поставленный въ гробницу на девятый 
день послѣ смерти, слѣд. = еще не остыв¬ 
шій прахъ (!). 
пбѵёпі, ае, а, по девяти, 
пбѵегса, ае, мачеха. 
пбѵегсаІія, е, мачехинъ, 
пбѵісіиз, а, ит, новый, новенькій (о 

рабахъ, только что попавшихъ въ раб¬ 
ство), зиЪзІ., поѵісіі, новички. 

пбтіёз, айѵ. девять разъ, 
пбѵііаз, аііз, й новость, I) соб., а) 

вооб., новизна вещи (прот. ѵеіизіаз, ап- 
Іщиііаз), аппі, новый годъ (*(*). — Ъ) въ 
част., новость рода (какъ состояніе че¬ 
ловѣка Ъото поѵиз, см. поѵиз) = не¬ 
давняя извѣстность.— II) необыкновен¬ 
ность, необычайность, ридпаѳ, необыкно¬ 
венный способъ сраженія. 
пбто, аті, аішп, аге, I) дѣлать но¬ 

вымъ, обновлять, возобновлять, приводить 
въ прежнее состояніе, I) соб.: тет- 
Ъга, подкрѣплять: ѵиіпиз, растравлять: 
адгит сиііи, вновь вспахать поле (!): 
адгшп поѵаге еі ііегаге, вспахать два и 
три раза. — 2) пер.: а) освѣжать, раз¬ 
веселять, гі8и поѵагі.—Ъ) давать новый, 
т.-е. измѣненный видъ, измѣнять, пере¬ 
мѣнять, ри^пат едиезігет: гез, нару¬ 
шать существующій государственный 

порядокъ, затѣвать переворотъ: поѵапді 
зрез, надежда на перемѣну положенія.— 
с) (поэт.) превращать, іоипат.—П) вво¬ 
дить новое, изобрѣтать, ѵегЪа: Іеіа (!). 
пбѵиз, а, нт, новый, молодой (прот. 

ѵеіиз), I) соб.: 1) вооб.: паѵіз: тііез, 
новобранецъ, рекрутъ: гез, новость: гез 
поѵае, новости, особ, нововведенія вѣ го¬ 
сударствѣ, переворотъ, революція (напр. 
геЬиз поуіз зіисіеге, затѣвать переворотъ, 
тк.= быть недовольнымъ существующимъ 
въ государствѣ порядкомъ): ігитепішп, 
сейчасъ сжатый хлѣбъ: Іас, свѣжее мо¬ 
локо (!): &0П8, зеленая вѣтвь (!); зиЪзІ., 
поушп, і, п новость, въ част., новое 
явленіе; ріиг. поѵа, новое (прот. ргізса), 
нововведенія, тиііа іп ге тііііагі поѵа 
аЯГегге (вводить).— 2) въ част.: а) поѵиз 
Ъото или Іюню поѵиз, выскочка (чело¬ 
вѣкъ изъ семьи, въ которой до него 
никто не занималъ трехъ высшихъ дол¬ 
жностей, человѣкъ, доставившій знат¬ 
ность своему роду). — Ъ) поѵае іаЪиІае, 
новыя счетныя или долговыя книги 

(= уничтоженіе или пониженіе долговыхъ 
статей).— с) ІМоѵае Іаѣегааѳ и одно 
зиЪвѣ. Коѵае, агшп, Г. мѣняльныя лавки 
въ сѣверной части римскаго форума 
(потому что въ 643 г. города, послѣ по¬ 
жара, онѣ были вновь построены), въ 
прот. Ѵеіегез въ южной сторонѣ (не сго¬ 
рѣвшія во время пожара). —II) пер.: а) 
новый = неопытный, непривычный, гисііз 
асі рагіиз еі поѵа тііез егат (!). — Ъ) 
новый = небывалый, особенный, необык¬ 
новенный, неслыханный, паѵіз, корабль 
Аг§о !), сопзіііит: ассідегаі поѵит 
(нѣчто неслыханное). — с) новый = вто¬ 
рой, другой, СатШиз.— <І) зирегі. по- 
ѵіззітиз, а, ит, а) крайній, послѣдній, 
Ьізігіо: адтеп, арьергардъ: саи(іа, кон¬ 
чикъ хвоста (!); поѵіззіті, арьергардъ, 
отрядъ для прикрытія тыла.—р) крайній, 
величайшій, роепа. 
пох, посііз, $. ночь, I) соб. н пер.: 

а) соб., ночь, ночное время, тк. часто 
вечеръ; отс. посіе (и поэт, посіі) или 
йе посіе, ночью: тиііа посіе или сіе 
тиііа посіе, въ глубокую ночь, поздно 
ночью: сопсиЪіа посіе, въ глубокую ночь: 
ад тиііат посіет, до глубокой (поздняго 
часа) ночи: ргіта посіе, въ началѣ 
ночи: посіе тейіа или де посіе тейіа, 
въ полночь. — Ъ) теіоп: а) (поэт.) ноч¬ 
ной отдыхъ, сонъ.— р) ночь, проведен¬ 
ная въ сожительствѣ. — с) поэт, пер.: 
а) темнота, мракъ. — р) подземное цар¬ 
ство, ргойшйа.— у) смерть.— й) слѣпо¬ 
та.— II) карт.:, а) неясность, непонят- 
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ность стиховъ и т. п. (!).— Ъ) умствен¬ 
ная слѣпота, апіті, неразуміе (!). — 
с) запутанность дѣлъ, печальпое поло¬ 
женіе, геі риЫісае оШіза пох. 
поха, ае, Г. I) вредъ, похае еззе, слу¬ 

жить во вредъ, быть вреднымъ.— И) те- 
іоп.: а) вина, проступокъ, преступле¬ 
ніе, еззе іп поха, быть виноватымъ: по- 
хат посеге, совершить преступленіе: 
(Іатпагі похаѳ (за гс). — Ъ) наказаніе, 
похат тегеге: ехітеге похае. 
похіа, ае, Г. вина, проступокъ, 
похіпз, а, шп, I) вредный (у). — II) ви¬ 

новный, достойный наказанія, тк. съ аЫ. 
пйЪёсйІа, ае, облачко, карт., &оп- 

ііз (на твоемъ челѣ). 
пйЪёз, із, Г. облако, I) соб. и пер.: 

а) соб.: аіха. — Ъ) пер., облако, а) риі- 
ѵегіз, тк. (!) одно пиЬез, облако пыли 
или дыма. — р) туча, множество, Іеѵішп 
іеіогит. — П) карт.: а) облако (какъ вы¬ 
раженіе мрачной серіозности, печали 
на лбу = мрачность, угрюмость). — Ъ) 
покровъ. ігашІіЬаз оЬіісе ппЪет, скрой 
обманъ (!). — с) обрушивающееся несча- 
стіе, ЬеШ. — (I) печальное положеніе, 
смутное время, геі риЫісае. — е) туманъ 
(= пустота, безсодержательность), пйЪез 
еі іпапіа саріаге (о высокопарной, на¬ 
пыщенной рѣчи !). 
пйЫГёг, Іёга, Гбгит, I) носящій обла¬ 

ка (!).—II) наносящій тучи (у). 
пйЫ^ёпа, ае, с. дитя, или сынъ 

облака (прозвище кентавровъ, рожден¬ 
ныхъ облакомъ отъ Иксіона !). 
пііШіз, е, способный вступить въ 

бравъ, взрослый, ѵіг^о: аппі, лѣта, по¬ 
зволяющія вступить въ бракъ (!). 
пйЪПпз, а, шп, облачный, покрытый 

облаками, пасмурный (прот. зегеппз), I) 
соб. и пер., 1) соб.: саеішп; зиЪз!., пи- 
Ьііа, бгшп, п. облака, тучи. — 2) пер.: 
a) асііѵ., наносящій тучи, апзіег (!).— 
b) темный, мрачный, 81ух (*(*). — II) 
карт.: а) мрачный=угрюмый, печальный, 
іоію пиѣііа ѵиііи (!). — Ь) неблагопріят¬ 
ный, недоброжелательный, аісі (*)*). — с) 
печальный, несчастный, іетрога, смут¬ 
ное время (|). 
пйЪо, ппрзі, ппріаш, ёге, (брачнымъ 

покрываломъ) покрываться, теіоп.=вы¬ 

ходить замужъ, съ н безъ баі.; отс. 
пиріат еззе сит аідо, быть замужемъ 
за кѣмъ: йііат аісі пиріит баге, вы¬ 
дать вамужъ: ргоріпдиаз зиаз пирішп 
іп аііаз сіѵііаіез соііосаге, выдать за¬ 
мужъ въ другія государства; еотс. рагі. 
пиріа, замужняя; (поэт.) зиЪзІцпиріа, ае, 
$. супруга. 

пйбіиз = пипс біиз (= біез), теперь 
(такой-то)день,всегда съ порядк. числит.: 
ппбіиз іегііиз, третьяго дня. 
пйбо, аѵі, аіит, аге, обнажать, I) соб. 

и пер.: 1) соб.: а) въ узкомъ смыслѣ, об¬ 
нажать, снимать платье, раздѣвать, сог- 
риз: ащт. — Ъ) въ широкомъ смыслѣ, 
а) обнажать, лишать какого-н. покрова, 
^Іабішп, обнажить м.: іесіит пибаіит, 
домъ безъ крыши: теззез, вымолотить 
нажатый хлѣбъ: а§гоз рориіапбо, опу¬ 
стошить поля; съ аЫ., іеішп ѵа^іпа, 
вынуть изъ ноженъ (=о6нажить): пш- 
гит беГепзогіЪиз, лишать стѣны защит¬ 
никовъ.— р) какъ воен. і. ѣ., оставлять 
безъ прикрытія, безъ защиты, подвер¬ 
гать опасности, сазіга, Іііога; особ въ 
сраженіи, Іег^а іп&а (!). — 2) пер.: а) 
въ увкомъ смыслѣ, лишать собствен¬ 
ности, грабить, отпіа: аіеа еит пиба- 
ѵіі, довела до нищеты (!). — Ъ) въ ши¬ 
рокомъ смыслѣ, лишать, отнимать, аіят 
ргаезібіо. — П) карт.: а) лишать, отни¬ 
мать, ігіЬппісіат роіезіаіет отпіЬиз 
геЪиз. — Ъ) обнаруживать, открывать, 
апітоз, сіабет: агйз Ігаіесіадие ресіога 
Іегго, обнаруживать преступленіе, со¬ 
вершенное у алтаря, и показывать грудь, 
пронзенную мечомъ (!). 
пйбпз, а, пт, голый, I) соб. и пер.: 

I) соб.: а) голый, нагой; отс. поэт, съ 
асе. гезр., пибиз тетѣга, съ голыми 
членами; или = легко одѣтый, въ одной 
туникѣ. — Ъ) голый = непокрытый, са- 
ріііі, безъ повязки (!): епзіз, обнажен¬ 
ный м. (!): ѵегіех, плѣшивая макушка 
(!): бехіга, невооруженная: зпЬзеШа, 
пустыя скамьи: зііех (безъ раститель¬ 
ности !): іег§а, безъ прикрытія: пибиз 
^асеЬіз іп агепа, лишенный погребенія 
(!).—2) пер., а) лишенный, не имѣю¬ 
щій, не имущій, аЬзоІ. съ аЫ., или съ 
&еп.; поэт, съ асе. гезр., Іаріз отпіа 
пибиз (!).—Ъ) вооб., не имѣющій чего-н., 
безъ ч.-н., а ргоріпдиіз: аЬ Ьіз геЪиз.— 
II) карт., а) простой, безыскусственный, 
непритязательный, соттепіагіі Саезагіз: 
ѵегііаз (!).—Ь) голый = одинъ только, 
только, исключительно, орегшп ппбит 
сегіатеп ЬаЬеІиг, идетъ споръ только 
о совершенныхъ подвигахъ (!): іга (!).— 
с) нагой, нуждающійся, нищій. 
пй&ае, агат, і. пустяки, вздоръ; пер., 

шутъ, балагуръ. 
пй&аібг, бгіз, т. болтунъ, пустомеля, 

балагуръ. 
пй&аіогіиз, а, шп, пошлый, вздор¬ 

ный, пустой, ничтожный. 
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пи&ог, аіиз зит, агі, говорить вздоръ, 
пустословить. 

пиііиз, а, шп, деп. пиіііиз, <іаі. пиііі 
'(рѣдко въ т пиііо), никакой, I) со б. 
и пер.: А) соб.: 1) аб,).: пиііиз бейт 
теіиз: пиііиз бит, еще ни одинъ: пиі¬ 
іиз ипиз, ни одинъ: іі пиііі, ни одинъ 
изъ нихъ; въ разговорной рѣчи иногда 
почти = поп, РЫІоІітиз пиііиз ѵепіі; 
тшііо въ аЫ. съ зиЪзІ. = безъ всякаго 
(-ой), пиііо регісиіо, безъ всякой опас¬ 
ности. — 2) зиЪзІ,, а) пиііиз, і, т. ни¬ 

кто.—Ъ) пиііа, ае, Г. ни одна, никто. — 
с) пиііиіп, і, п. ничто, пиШиз = пиіііиз 
геі; пиііо = пиііа ге или пиііо Іосо. — 
В) пер. = пеиіег, ни тотъ ни другой, 
пиіііиз рагііз еззе.—И) карт.: 1) пиііиз 
«ит, а) = меня нѣтъ, меня уже (болѣе) 
нѣтъ, я не существую, бе тогіиіз 1о- 
^иог, ^иі пиііі зипі; отс. пиііиз = тог- 
іииз, такъ: ѵеііет пиііа (і*): іііо Іетроге 
пиііиз Несіог егаі, еще не было Г. 
(*(*). — Ъ) = я уничтоженъ, я пропалъ, 
пиііиз или пиііа зит. — 2) ничтожный, 

ничего не значащій, неизвѣстный, пиі- 
Іоз ^ибісез ЬаЪотиз: раіге пиііо. 
пйт, абѵ. неужели? развѣ? I) въ 

прямыхъ вопросахъ, пиите ѵіз аибіге? 
неужели ты хочешь еще слушать? — 
II) въ косв. вопр. = неужели? ли? дѣй¬ 
ствительно ли? зі го&еі еоз диізріат, 
пит еіс. 
пйтагіиз, пйтаіиз, см. патт... 
пшпёп, тіпіз, п. кивкомъ головы вы¬ 

раженный знакъ, мановеніе, воля, по- 
велѣніе, особ, бога; отс. божья сила, 
божья власть, божеское могущество, и 
(проявляющаяся въ немъ) божествен¬ 
ность, величіе, и теіоп., божество. 
пйшёгаШіз, е, исчислимый (*}*); прегн., 

= немногочисленный, небольшой (*)*). 
пйшёго, аѵі, аіпт, аге, считать, 

I) соб.: 1) вооб.: ресиз (у): питега 
(зепаіит), считай (присутствующихъ се¬ 
наторовъ) ; такъ говорилъ сенаторъ кон¬ 
сулу, если послѣдній хотѣлъ воспрепят¬ 
ствовать рѣшенію сената и думалъ, что 
сенатъ не въ числѣ).—2) прегн.: а) на¬ 
считывать =имѣть, пщііоз атіеоз (і*). — 
Ь) отсчитывать, уплачивать, аіеі реси- 
піаш; отс. питегаіиз, а, ит, наличный, 
въ звонкой монетѣ, ресипіа; зиЪзІ. пи- 
шегаішп, і, п. наличныя деньги. — II) 
пер-: а) пересчитывать, исчислять, съ 
дополн. предл. (съ ^ш). — Ъ) считать 
въ числѣ, причислять къ ч.-н., съ іп 
(папр. іп ргішіз, въ числѣ первыхъ), ех 
с. аЫ., съ іпіег с. асе., тк. съ аЫ. 
(напрГ пиііо Іосо, считать ни за что, 

ставить ни во что). — с) считать чѣмъ, 
принимать за что, съ двумя асе., въ 
разз. съ двумя пот. 
пйтёгбзпз, а, ит, I) многочислен¬ 

ный.—II) мѣрный, ритмическій, благо¬ 
звучный, п. ропеге дгеззиз, танцовать 
въ тактъ (*(*). 
пйтёгиз, і, т. число, I) соб. и теіоп.: 

1) соб.: а) вооб.: пшпего сотргеЬеп- 
беге гез, сосчитать (*(*): пшпегшп іпігѳ, 
считать, сосчитывать: пшпегшп зиѣіі- 
Іііег ехзедиі, приводить точную цифру. — 
b) въ част.: а) опредѣленное число, 
надлежащее количество, рігаіагит: па- 
ѵіз Ьаѣеі зиит питегит, надлежащій 
составъ (людей): аб пшпегшп^ззе, тіііі, 
быть, быть отлравлену въ полномъ числѣ: 
Ьаес зипі Ігіа пйшего, числомъ, всего: 
іп беогшп пшпегшп геіегге или Ьаѣеге, 
считать въ числѣ боговъ. — р) неопре¬ 
дѣленное количество, множество, куча, 
масса, запасъ, соріагит: ігитепіі. — 
у) первоначальное число головъ, коли¬ 
чество, численность.—б) голое число= 
нуль, поз пшпегиз зшпиз, мы ничего 
не значимъ (*(*). — 2) теіоп., ріиг. пи- 
тегі = а) съ обозначеніемъ числа играль¬ 
ныя кости, питегі еЬигпі (•[*).—Ы мате¬ 
матика, астрологія.—II) пер.: а) вооб. 
часть цѣлаго, апітаііа Ігипса зиіз пи- 
тегіз (і*): еіедапз отпі питего роёта, 
п., превосходная во всѣхъ отноше¬ 
ніяхъ. — Ъ) опредѣленная, отмѣренная 
часть, а) въ музыкѣ, питегі, такты; 
отс. музыка, мелодія (•)*).—р) въ танцѣ, 
тактъ, Ьізігіо зі раиіит зе тоѵіі ехіга 
питегит, если сбился съ такта; карт., 
піЬіІ ехіга пшпегшп (безтактнаго) іе- 
сіззе.—у) въ стихотвореніи, стопа ; отс. 
поэт., питегі дгаѵез, героическіе стихи: 
питегі ітрагез, элегическіе стихи. — 
д) ритмъ рѣчи, гармонія, благозвучіе.— 
c) рядъ, разрядъ, мѣсто, отс. видное 
мѣсто, значеніе, достоинство, пиііо іп 
огаіогит питего еззе, не имѣть ника¬ 
кого значенія, какъ ораторъ: аЦт пи¬ 
тего а^о риіаге, почитать, уважать 
кого: Ьішс іп питегит поп геропо, 
этого я не принимаю въ разсчетъ, я 
этимъ пренебрегаю; отс. питего,или іп 
питего, вмѣсто, въ качествѣ, какъ, 
оѣзібиш питего тіззі.—б) пшпегиз или 
питегі, порядокъ, правильность, іп пи¬ 
тегит или одно питего, правильно (І): 
аб пшпегоз ^иіб^ие зиоз ехі^еге (1*).— 
е) обязанность, Ѵепегі пшпегоз зиоз 
егіреге (1*). 
пшшпагіив, а, ит, въ деньгамъ отно¬ 

сящійся, денежный; пер., подкуплен- 
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ный, подкупной, продажный, ^исіех, іи- 
(ІІСІШП. 

питтаіиз, а, нт, денежный, бо¬ 
гатый. 
пшшпйіиз, і, т. небольшая монета, 

аЦй питтиіогит, нѣсколько денегъ. 
пипшшв (питие), і, т. I) монета: 

отс. пшпті, деньги, питтогат аіщиіа 
или аііциапіит: ЬаЬеге ш питтіз, имѣть 
наличными деньгами* іп зпіз питшіз 
ѵегзагі, еззе, быть при деньгахъ, не 
имѣть долговъ: пишите дасіаЪаіиг, де-* 
нежный курсъ колебался.—П) въ част, 
сестерцій (см. зезіегііиз), диіпдиѳ шіііа 
пшптйш; отс. пер., почти поговор., о 
малости=грошъ, копейка, а<1 пшптйш 
сопѵепіі, все вѣрно до копейки: пшпшо 
(зезіегііо) аісі асИісегѳ аідсі, подарить 
кому что. 
шшшат, потпё, см. пит. 
пшпци&т, асіѵ. I) никогда; отс. пшп- 

<щат поп, всегда, постоянно: поп пшп- 
4иаш, иногда: пипщиаш... дит или иі 
поп, никогда... безъ того, чтобы не. — 
11) прегн., вовсе не, совсѣмъ не. 
питие, см. ппттиз. 
пипс, асіѵ. I) теперь (=въ настоящую 

минуту, тк. = въ настоящее, въ наше 
время; дрот. іит, іипс, апіе, аііаз, пи- 
рег, аіщиапсіо, диопсіаш, оііш); отс. 
пипс ірзиш, именно теперь: ]аш пипс 
или пипс заш, теперь именно, уже те¬ 
перь, только теперь, еще теперь: пипс 
дѳтит, только теперь: пипс іапсіет* 
тенѳрь-то, теперь наконецъ: иі пипс 
езі, при нынѣшнихъ обстоятельствахъ; 
пипс... пипс, то... то. — II) пер , для 
приведенія противоположенія, а теперь, 
теперь же (усил. пипс аиіеш, пипс у его), 
пппсіа, -сіаііо, -сіаігіх, см. пипі... 
пипсіо, пппсіпв, см. пипііо, пипііиз. 
пипсйЬі = пит аІісиЪі. 
пипсйраііо, бпіз, Г. публичное произ¬ 

несеніе, провозглашеніе, ѵоіогит (обѣ¬ 
товъ). 
пипсйро, аѵі, аіит, аге, называть, 

именовать, I) вооб., а^<і потіпѳ сіеі.— 
II) въ част.: а) торжественно произно¬ 
сить, уоіа. - 
шшсііпае, см. шшШпиз. 
пшнИпаіІо^ бпіз, і. торгъ, 
пшкііпог, аіиз вит, агі, торговать, 

I) соб., въ качествѣ продавца и поку¬ 
пателя, а) іпіг. торговать, заниматься 
мелкою торговлею, — Ь) іг. покупать, 
пріобрѣтать куплею, а^сі: аѣ акр. — 
И) шутл. пер., вооб. сходиться, соби¬ 
раться часто или въ большомъ числѣ 
гдѣ-н., асі Госшп. 

пшкііпиз, а, пт, къ девяти днямъ^ 
относящійся, девятидневный. зиЬзі., I) 
пишИп&е, агиш, Г. торговый день, ба¬ 
зарный день, отс. а) пер., рынокъ, ба¬ 
заръ.— Ь) карт., торгъ, продажа. — И} 
пшкПпшп, і, п. промежутокъ времени' 
отъ одного базарнаго дня до другого, 
ігіпшп пишИпшп, время, въ которое бы¬ 
ваетъ три базарныхъ дня = 17 дней, 
шшциат, см пшпциат. 
пипііа, см. пипііпз. . 
пипііаііо, бпіз, Г. объявленіе, извѣ¬ 

щеніе. 
пипііо, аѵі, аіит, аге, устно объ¬ 

являть, извѣщать, доносить, давать 
знать, аісі а^<1.—съ асе. с. ш?.; съ иі 
с. соп].; съ пе с. соп].; аЫ аЪз., яио 
шогіио пипііаіо: пипііаіо = когда было- 
принесено извѣстіе или вслѣдъ за полу* 
ченіемъ извѣстія. 
пипііив, а, иш, объявляющій, извѣ¬ 

щающій, увѣдомляющій, Ііііега іі*); 
зиЬзі., а) пип Низ, 1і, ш. ее) сопсг., 
вѣстникъ, посолъ, курьеръ.—0) аЬзіг., 
вѣсть, извѣстіе, извѣщеніе; тк. устное 
приказаніе, порученіе, Ьос Ше пипііо- 
гесіііі АіЬепаз; отс. пипііиш гешіііего 
аісі (ихогі), объявить кому о растор¬ 
женіи брака, развестись съ кѣмъ. — Ь) 
пипііа, ае, Г. вѣстница, извѣститель- 
ница. — с) пип Ниш, Іі, п. показатель, 
указатель, ѵегѣа пипііа апіші шеі (|). 

* пйо, ёге, наклоняться, особ, кивать^ 
головою (корен, слово къ пишеп, пиіиз^ 
пиіо, аѣпио, асіпио и др.). 
пйрёг, зирегі. пйреггітё, асіѵ I) не* 

давно; отс. пирег шахішѳ, весьма пе- 
давно — И) недавно = прежде, ѵіхі< 
риеШз пирег ісіопеиз, въ былое время (*)*) 
пиріа, ае, И см. пиЪо. 
пирііае, агиш, $. свадьба, 
пирііаііз, е, свадебный, 
пйгйз, йз, ?. невѣстка; поэт. пер. =- 

молодая женщина (прот. шаіег). 
пивцпаш, айѵ. нигдѣ. I) соб. (прот. 

иЪщиѳ, издие яиадие), п. аІіЬі; при 
глаголахъ движенія частью = никуда, 
частью (особ, при іпсіѳ или аѣ с. аЫ.)= 
ниоткуда. — II) пер.: а) нигдѣ = ни въ 
чемъ — Ъ) = ни къ -чему, ни для чего 
другого, шодиат аііо. 
пйіо, аѵі, аіит, аге, качаться, тряс¬ 

тись, I) вооб.: 1) соб.: гаші ропаеге 
пиіапі (і*). — 2) пер : колебаться, ша¬ 
таться. не быть увѣреннымъ, апіти& 
пиіаі (*(•). — П) прегн., головою кивать, 
пйігісіиз, Іі, ш питатель, воспитатель. 
* пйігіеог, аіиз зит, агі, кормить,„ 

питать. 
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пйігісйіа, ае, Г. кормилица (соб. и 
дер.). 

* пйігітёп, тішз, п. питательное ве¬ 
щество, пища (•)*). 
пйігітепіа, б гит, п. питательныя ве¬ 

щества (матеріалъ), пища. 
пйігіо, іті и Іі, Ііпт, іге, I) кориить, 

питать: отс. тк. а) воспитывать, выра¬ 
стить, Котае пиігігі (•)*): зііѵат (і*).— 
Ь) ухаживать, заботиться, согрога: 
йатпшп паіигае, заботливымъ уходомъ 
устранять. — П) поэт, пер., поддер¬ 
живать, споспѣшествовать, аЬрі, ацй 

-аіда те. 
ПЙІГІОГ, ІГІ = ППІГІО (І*). 

пйігіх, ігісіз, I. кормилица, ппта- 
тельница (тк. пер. = споспѣшествова- 
тельница, покровительница). 
пйійз, й8, т. I) наклоненіе, іеггае.— 

II) лрегн., знакъ, кивокъ головою; пер., 
а) мановеніе, воля, приказаніе, ай пи- 
іиш, по приказанію. — Ь) согласіе, ап- 
пиеге пиіит аісі. 
пих, пйсіз, I. I) орѣхъ; отс. пих 

сазза (циазза), пустая вещь, пустякъ 
(-(*). — II) какъ дерево: а) орѣховое де¬ 
рево.—Ь) миндальное дерево (+). 

* пушрЬа, ае, I. молодая=новобрач¬ 
ная, молодая женщина. 

0. 
б!, іпіец. о! съ ѵос., о раіегпі депе- 

тіз оЫііе; съ асе., о те тізегшп! о, 
я несчастный! съ пот., о Іогіипаіа 
тогзі тк. о зі, ахъ, если бы (при же¬ 
ланіяхъ). 

6Ъ, ргаер. съ аос., I) передъ, оѣ оси- 
Іоз ѵегзагі. — И) пер.: а) по причинѣ, 
изъ-за, оѣ тегііа зиа сагиз езѣ: оЬ еаз 
саизаз, оЪ еат гет, диат оѣ гет, 
^иат оЪ саизат, по этой причинѣ, по¬ 
этому : оѣ теіит, изъ боязни. — ѣ) за, 
оѣ йесет тіпаз.— с) оЪ гет, въ инте¬ 
ресахъ дѣла, съ пользой для дѣла (прот. 
іпізіга). 

бЪаегаіпз, а, шн, обремененный дол¬ 
гами; зиѣзі., оЪаегаіі, бгшп, т. долж¬ 

ники. 

бЪатЪйІо, аѵі, аіит, аге, прохажи¬ 
ваться, прогуливаться (у, передъ, по 
чему), съ йаі. или съ асе.; съ апіе с. 
асе., и (поэт.) съ іп с. аЫ. 

* бЪагпю, аге, противъ врага воору¬ 
жать (+). 

* бЪаго, аті, аге, запахивать кру¬ 
гомъ. 

оЪс..., см. осс..., какъ-то оЬсаесо, см. 
оссаесо. 

оЬйо, йійі, <Шит, ёге, класть передъ, 
аідй аісі геі; отс. іогез, запереть дверь (•)•); 
въ карт., выставлять, .подвергать, Іаіиз 
орегіит таіо (•)*). 

оЫогтІо, іті и Іі, ііпт, іге, засы¬ 
пать, заснуть. 

оЪйогтівсо, тіті, ёге, засыпать, за¬ 
снуть. 

оМйсо, Йихі, йисіит, ёге, I) (йисо= 
тянуть): 1) протягивать = проводить, 
а) вооб.: Іоззат: таііпт тііз; карт., 
саііщп йоіогі, притупить, заглушать чув¬ 
ствительность: іепеѣгаз сіагіззітіз ге- 

Ъпз, покрывать мракомъ, затемнять. —- 
Ъ) прегн., покрывать, оЪйисііиг (тиі- 
пегі) сісаігіх, затягивается, покрывается 
струпомъ (тк. карт., оѣйисіа сісаігіх, 
эаструпѣвшая рана): пиѣез или пох саеіо 
оЪйисііиг, разстилается по небу, небо 
покрывается облакомъ или мракомъ; отс. 
оѣйисіа (зс. саеіо) посіе, подъ покро¬ 
вомъ ночи: Іпсіиз аппіз оѣйисіі, скорбь, 
улегшаяся съ годами (■(*): йоіог оѣйисіиз, 
успокоившаяся боль (|): ігопз оМисіа 
или тиііиз оѣйисіі, сумрачное, угрюмое 
лицо (і*).—2) втягивать, а) вбирать въ 
себя = лить, ѵепепит. — Ъ) стягивать, 
морщить, ігопіет. — П) (йисо = вести) 
противъ кого или чего приводить, выдви¬ 
гать, аЦт. 
оѣйисіі о, бпіз, I. покрытіе, прикрытіе. 
оЫйгезсо, ййгйі, ёге, дѣлаться твер¬ 

дымъ, пер = дѣлаться нечувствитель¬ 
нымъ, терять чувствительность, аѣзоі., 
съ йаі. или съ ай, сопіга с. асе. 

оЪййго, аге, пребывать твердымъ, 
выдерживать. 

бЪёй..., см бѣоей... 
бѣёо, іті и чаще Іі, Ііпт, Іге, I) іпіг.: 

1) итти, приходить куда-н., іп іпіега 
іоса: ай отпез Ьозііит сопаіиз, итти 
навстрѣчу (сопротивляться). — 2) ухо¬ 
дить = заходить, закатываться, а) соб., 
о звѣздахъ и солнцѣ.—Ъ) прегн., о ли¬ 
пахъ = умирать. — II) іг. подходить къ 
чему, 1) вооб.: а) соб.: іапіит иГѣіз зи- 
регГиіигит, диапіит Яатта оѣіге (охва¬ 
тить) поп роіиіззеі. —Ъ) пер., присту¬ 
пать, брать на себя, исполнять, пе§о- 
ііит, Ъеііит: регіеиіа, итти навстрѣчу 
опасностямъ: уайітопішп, явиться въ 
назначенный срокъ, не пропускать сро¬ 
ка: Іасіпогіз Іосит іешризцие, высмо- 
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трѣть мѣсто и выждать время для престу¬ 
пленія: (Нет зшіт или (Нет зиргетит 
или тогіет, умереть. — 2) обходить, 
а) о лицахъ: а) объѣзжать, посѣщать, 
а^б оѣ'іге ѵізп, окинуть взоромъ., обо¬ 
зрѣть (I): отпез огаііопѳ зиа сіѵііаіез, 
разсмотрѣть въ рѣчи.—р) въ качествѣ 
участника посѣщать что, находиться 
гдѣ-н., участвовать въ чемъ, сотіііа, 
пшкііпаз.— ѣ) (поэт.) о неодуш. предм., 
окружать, сіурешп реШз оЬеаі. 

ОІ^иІіо, аті, аіиш, аге, подъѣз¬ 
жать верхомъ къ чему, ѣздить верхомъ 
передъ, съ ба! (напр рогііз). 

бѣегго, аті, аіиш, аге, бродить, ски¬ 
таться передъ, у, около или на какомъ- 
н. мѣстѣ, аѣзоі. или съ баі., сЬогба 
еабет, ошибаться, невѣрно брать (і*). 

бЪёзпз, а, иш, жирный, тучный (прот. 
&гасШз, зігі^озиз); отс. (поэт.) опухлый, 
іаисез; карт , ^иѵепіз пагіз оЬезае, не 
обладающій тонкимъ обоняніемъ, безъ 
тонкаго чутья ( = глупый, несмѣтли- 
вый *(•). 

бЪех, см. оЪ]ех. 
оМ..., см. ой‘... 
бѣісіо, см. о^ісіо. 
бѣігазсог, ігазсі, гнѣваться, злиться 

на кого, съ йа*. 
бЪігаіпз, а, иш, гнѣвный, озлившійся. 
бЫіёг, абѵ мимоходомъ. 
бОДйз, йз, т. захожденіе, заходъ, 

закатъ, звѣздъ, солнца, луны; пер., па¬ 
деніе, гибель, уничтоженіе; отс. оЬііиз 
оссазі^ие позіег, мое политическое па¬ 
деніе и гибель (удаленіе въ изгнаніе); 
прегн., (естественная) смерть, аіф. 

оЪдасёо, сйі, ёге, лежать передъ, при, 
аЬзоІ. или съ баі. 

* оЪдесШіо, опіз, Г. упреканіе, упрекъ. 
оЬ^есіо, аті, аіиш, аге, бросать на¬ 

встрѣчу, бросать передъ, сари! ігеііз, 
броситься въ море внизъ головою (•)*): 
зе ЬозШип іеііз; пер.: а) выставлять, 
подвергать, аЦт регіеиііз: апітат рго 
сипсііз, подвергать свою жизнь опасно¬ 
сти за всѣхъ (Ѣ). — Ь) выставлять на 
видъ = попрекать чѣмъ, упрекать, аЦб: 
аіеі а^б (напр. аіеі ѵесогбіат, укорять 
кого въ безуміи), тк. аЦт (напр. паіига, 
укорять въ смерти сына *(•); или аіеі 
съ асе. с. іп?. 

1. оЪ]есіиз, а, пт, см. оЪдісіо. 
2. оіцесійз, йз, т. противопоставле¬ 

ніе, противоположеніе, тк. противостоя¬ 
ніе, оіуесіиз Іаіегит, выступъ (*(•). 

оіуех (бѣех), бЫсіз, с. а) попереч¬ 
ный брусъ, засовъ, запоръ. — Ь) на¬ 
сыпь, валъ; отс. за?і, каменная стѣна, 

отвѣсная скала.—с) преграда, препят¬ 
ствіе, баррикада, ѵіагит. 

оЩісІо (въ ргаез. и производныхъ отъ. 
него формахъ бЫсІо), ^ёсі, ^есіит, бгсг 
I) бросать навстрѣчу, ставить противъ^ 
разз, .тк. = являться, представляться, 
1) соб.: зе сорііз: зѳ асі сштит (■)•): 
зиЬііит оЪіісііиг топзігит осиііз ({): 
оіцесіа гѳ іеггіЬіІі, при страшномъ явле¬ 
ніи: дио герепііпо оіуесіо ѵізи, этимъ, 
внезапнымъ явленіемъ. — 2) пер.: а) 
возражать, ісі абѵегзагіо. — Ь) выста¬ 
влять, подвергать (умышленно и безъ 
нужды), ацт или зе аіеі геі; а^т а(і 
или іп с. асе.—с) причинять, внушать, 
еат тепіет (мысль), иі еіс.: теіит еі 
боіогет? аіеі еггогет, вводить въ об¬ 
манъ кого; отс. въ разз. оЬісі=встрѣ¬ 
чаться, наталкиваться, оЬісііиг апішо 
теіиз, умомъ овладѣваетъ страхъ: оЬ- 
^ес1із біЙісиІіаііЬиз, такъ какъ предста¬ 
влялись затрудненія. — II) бросать пе¬ 
редъ кѣмъ, кому, держать передъ, 1) 
соб.: а) вооб.: согриз Іегіз: тапит аб 
оз; отс. оЭДесіиз, о мѣстности, лежащій 

•передъ, зііѵа: іпзиіа офсіа рогіиі Вгип- 
йизіпо. — Ь) въ част., для прикрытія, 
защиты ставить передъ, впереди, дер¬ 
жать передъ, располагать, зсиішп, за¬ 
крывать себя щитомъ: саггоз рго ѵаНо: 
(карт.) пиЪет рессаііз, скрывать грѣш¬ 
ки (|).—2) пер.: а) предлагать, съ 
двумя асе., беіепітепіит апітіз Уоіапі 
а§гі (Ііѵізіопет. — Ь) выставлять на 
видъ = попрекать кого чѣмъ, упрекать, 
укорять кого въ чемъ, аіеі іигіа: аіеі 
съ диоб (что) или съ асе. с. іп?.: аіеі 
<1ѳ аЦа ге или бе аіцо. 

оЩиг&аііо, опіз, Г. брань, порицаніе^ 
выговоръ. 

оУиг^аібг, бгіз, т. бранящій, пори¬ 
цающій, порицатель. 
оЬ]ш*^о, аті, аіиш, аге, бранить, 

порицать, дѣлать упреки, выговари¬ 
вать, аЬзоІ., а^т или аЦб: аЦт іп 
аЦа ге или бе ак}а ге: аідт съ диоб (что). 

оЫесіатёп, тіпіз, п. увеселеніе, успо¬ 
коительное или утѣшительное средство, 
утѣшеніе (і*). 

оЫесіатепішп, і, п. увеселеніе, от¬ 
рада, забава. [жденіе, ѵііае. 

оЫесШІо, опіз, ?. увеселеніе, усла- 
оЫесіо, аті, аіиш, аге, I) увеселять, 

услаждать, забавлять, а^т или а^б: зе- 
сит аідо, пріятно проводить съ кѣмъ вре¬ 
мя: зе аЦа ге: тебіаі. оЫесіагі, заба¬ 
вляться, утѣшаться, аЦа ге. — II) пер. 
пріятно проводить, іетриз ІасгітаЬіІе 
зіибіо (*}*). 
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оЪНсиз, а, пт, см. оЫіцииз. 
оЫібо, Нзі, Нзит, ёге, зажимать, 

сжимать, соііит бі^ііиііз, душить паль¬ 
чиками. 

оЪІІдаіІо, бпіз, й I) связанность.— 
II) пер., обязательство, рго аЦо. 
оЪ1І§аіпз, а, пт, РАф. обязанный. 
оЪІІ^о, аѵі, аішп, аге, I) привязы¬ 

вать къ чему; завязывать во что, 1) соб.: 
оЫі^аіиз согіо (въ кожаный мѣшокъ).— 
2) пер.: а) связывать, ограничивать, 
бізігісіиз аЦиѳ оЫі^аіиз. — ѣ) кого-п. 
дѣлать виновнымъ въ чемъ, а^т зсе- 
Іеге; разз. = дѣлаться виновнымъ въ 
чемъ, впадать во что, ігаибѳ ітріа: 
апііі зирегзііііопѳ.—II) связывать, пере¬ 
вязывать, 1) соб.: ѵиіпиз, а^ш, сдѣ¬ 
лать кому перевязку. — 2) пер., связы¬ 
вать, обязывать, а) вооб.: а^т зроп- 
зіопе: ѵабет ігіЪиз тШЬиз аегіз, обя¬ 
зать уплатить три т.: оЫі^агі іоебеге: 
аідт зіЬі ІіЪегаІііаіе, привязать къ 
себѣ щедростью: іогіипа те ѵоЬіз оЫі- 
даѵіі, связала меня съ вами: оЫі^агі 
аісі, быть обязаннымъ кому (*)*): Рго- 
шеіЬеиз оЫі§аіиз аіііі, предоставленный 
птицѣ на истязаніе (■(■): оЫі^аіат геббе 
Іоѵі барет, пиръ, который ты по обѣту 
обязанъ устроить (•(*). — Ь) (поэт.) обѣ¬ 
томъ торжественно обѣщать, посвя¬ 
щать, барет: сариі регйбит ѵоііз. — 
с) отдавать подъ залогъ, закладывать, 
ргаебіа оЫі^аіа: йбет зиат, дать 
честное слово. 

оЫіто, аѵі, аіит, аге, покрывать 
иломъ, заносить тиною, адгоз; пер. 
поэт. = проматывать, гет (имущество). 

оЫІпо, Іёті, Шит, ёге, обмазывать, 
намазывать, аЦб а^а ге; пер., а) на¬ 
полнять, обременять, тк. переполнять, 
заваливать, об. оЫііиз ак}й ге (напр. 
оЫііиз біѵііііз, богато одѣтый *)-). — 
ѣ) марать, пятнать, осквернять, аідт 
аіца ге. 

оЪНциё, абѵ. косо, вкось; пер., кос¬ 
венно, скрыто. 

оЫіцио, аѵі, аіпш, аге, давать кос¬ 
венное направленіе, обращать въ сто¬ 
рону, осиіоз, смотрѣть въ сторону, косо 
смотрѣть, коситься (•(-); отс. зіпиз (ѵе- 
Іогпт) іп ѵепіит, ставить паруса наис¬ 
кось противъ вѣтра, лавировать (•(-). 

оЪІіцппз, а, пт, косой, косвенный, 
направленный въ сторону, въ сторонѣ 
находящійся, сбоку, ісіиз (•(•): Ьоті- 
пез оЫщиі зіапі,' наискось отъ насѣ: 
атпіз сигзіЬиз оЫЦиіз Йиепз, - рѣка, 
текущая извилинами, извилистая рѣка 
(*[*)• осиіо оЫЦио азрісеге, смотрѣть 

косо.— аЬ оЫщио (*)*) или рег оЫщиипі 
(*(•) или іп оЪІщишп, сбоку, въ сто¬ 
рону, вкось. 

оЪШёго, см. оЪІіііего. 
оЪШезсо, Ійі, ёге, скрываться, съ аЪ 

(отъ) с. аЫ. 
оЪІШёго (оЪШёго), аті, аіит, аге, 

вымарывать, вычеркивать, пер. = пре¬ 
давать забвенію, забывать, об. разз. 
оЫіііегагі=исчезать изъ памяти, забы¬ 
ваться. 

оЫіѵіо, бпіз, Г. I) забываніе, забве¬ 
ніе, а) вооб.: аѣ оЫіѵіопе ѵішіісаге, 
спасти отъ забвенія: акці оЫіуіопі баге, 
предать забвенію: ѵепіге іп оЫіѵіопет 
аіф геі, забыть что: саріі те оЫіѵіо 
аіф геі, я забываю что-н. — Ь) въ по¬ 
лит. отношеніи: оЫіѵіо бізсогбіагшп, 
амнистія: Іех оЫіѵіопіз. — II) забывчи¬ 
вость. 

оЪІіѵІбзпз, а, пт, I) забывчивый. — 
II) причиняющій забвеніе (т). 

оЫітізсог, оЪШпз зпт, оЫіуізсі, I) за¬ 
бывать, тк. забывая=не думать больше 
о чемъ (прот. тетіпі, іп тепіет ѵе- 
піі), соб. (о лицахъ и поэт, о неодуш.), 
съ §еп., съ асе., съ іпй или съ асе. с. 
іпй, съ вопрос, предл. — II) забывать 
что = упускать изъ виду, съ §еп. (ра- 
іегпі §епегіз: рибогіз і*); отс. гейех., 
оЫіуізсі зиі, быть непослѣдовательнымъ, 
поступать противъ своего обыкновенія. 

оЫіУІпт, Іі, п. забвеніе, аіф геі 
оЫіѵіа а§еге или бисеге, забывать что (•}•). 

оЫопдиз, а, пт, продолговатый. 
оЪІЦпог, цпіііиз (сйіпз) зпт, Ібцпі, 

I) говорить противъ, противорѣчить, 
прекословить; отс. тк. бранить, пори¬ 
цать, аѣзоі. или аісі. — И) поэт, пер., 
а) подпѣвать (о птицѣ). — ѣ) іг. поды¬ 
грывать, пшпегіз зеріет бізегітіпа 
ѵосит, подыгрывать подъ мелодію на 
семиструнной лирѣ (*(•). 

оЫисіог, аіиз зпт, агі, противобор¬ 
ствовать, сопротивляться, бороться, съ 
баі. 

оЪтбИог, Шиз зпт, Ігі, выдвигать 
впередъ, ставить впереди ^ прегн., за¬ 
ставлять, задѣлывать. 

оЪтпгтйго, аѵі, аіпт, аге, бормо¬ 
тать, ворчать, шумѣть противъ чего, 
съ баі. (|). 

оЪтйіезсо, тйійі, ёге, онѣмѣть, за¬ 
молкнуть (тк. пер. = прекратиться). 

* оЬпазсог, паіиз зпт, пазсі, прира¬ 
стать, съ баі. 
оЪпііог, піхпз (пізпз) зшп, пііі, упи¬ 

раться чѣмъ или во что, съ баі. (напр. 
зсиіо, въ щитъ) или съ аЫ. (чѣмъ); въ 
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част. (тк. пер.), сопротивляться, про¬ 
тивиться, бороться, аЪзоІ., съ айѵ. (соп- 
іга +), съ йаі или съ іпі. (•)•). 

оѣпіхё, айѵ. упорно, съ усиліемъ, 
всѣми силами. 
оЪпіхпз, а, пт, РАф. упорный, твер¬ 

дый, непоколебимый. 
* оЬпохІё, айѵ. покорно, рабски. 
оЪпохІнз, а, пт, подвершенный, под¬ 

лежащій, I) въ узкомъ смыслѣ, какому-н. 
наказанію или винѣ, виновный, аЪзоІ., 
оЬп. сарііа ѵезіга; или съ йаі., педие 
йеіісіо педие НЪійіпі; съ деп. (за), Ьопа 
ресипіае йеѣііае, подлежащее запреще¬ 
нію, конфискаціи за долги.—II) въ ши¬ 
рокомъ смыслѣ: 1) чьему-л. произволу 
2С подверженный=подвластный, покор¬ 
ный, послушный, рабски-преданный, съ 
йаі.; пер., а) обязанный, Іипа гасіііз 
Ггаігіз оЪпохіа, обязанная свѣтомъ лу¬ 
чамъ солнца. — Ъ) подчиненный, раб¬ 
скій, подлый, трусливый, слабый (прот. 
зирегЬиз), рах, постыдный миръ. — 
2) бѣдствію подверженный = выставлен¬ 
ный, предоставленный, съ йаі., Ъеііо (|). 
оЪппЬо, ёге, покрывать, закрывать. 
оЪшшіШІо, бпіз, і. возвѣщеніе дур¬ 

ныхъ предзнаменованій. 
оѣшшііо, аѵі, аіит, аге, объявлять, 

извѣщать о дурныхъ предзнаменова¬ 
ніяхъ, аЪзоІ. или съ йаі. (сопзиіі); отс. 
сопзіііо, сотііііз, въ виду дурныхъ пред¬ 
знаменованій предлагать отсрочку рѣше¬ 
нія, народнаго собранія. 

бѣоейіенз, епііз, РАф. послушный, 
покорный, съ йаі. или съ ай с. асе.; 
зиЪзі. оЪоейіепз, подчиненный (прот. йо- 
шішіз еі ітрегапз). 

бѣоейіепіёг, айѵ. послушно, покорно, 
айѵегзиз Котапоз (повинуясь р.) Іасеге. 

бЬоейІепІІа, ае, і. послушаніе, повино¬ 
веніе. 
иЪоейіо, іуі, Наш, Іге, I) слушать, 

выслушивать кого = слѣдовать чьему 
совѣту, аіеі. — И) пер., повиноваться, 
ргаесеріо. — РАф. оЬоейіепз см. 
особо. 

бЪбгІог, огінз зиш, бгщ, происхо¬ 
дить, являться, показываться. 

оЪгёро, герзі, герінт, ёге, припол¬ 
зать, подползать; пор. = подкрадывать¬ 
ся, незамѣтнымъ образомъ приходить, 
аЬзоІ., съ йаі. или съ ай, іп с. асе.; 
отс. оЬг. ай Ьопогез, происками дости¬ 
гать почетныхъ должностей. 

оѣгі^езсо, гі^йі, ёге, отвердѣть, око¬ 
стенѣть, оцѣпенѣть. 

оѣгб&о, аѵі, аіит, аге, отмѣнять 
существующій законъ новымъ закономъ 

или лишать (старый) законъ силы, Ьиіс 
Іе^і. 

оЬгйо, гйі, гйішп, ёге, заваливать 
массою чего-н. (землею, одеждою), зары¬ 
вать, засыпать, I) соб.: 1) вооб . тііез 
піуіЪііз рпііпіздиѳ оЪгиіиз: аЦт іеИз 
закидать стрѣлами (■(■)• диой зирегезі, 
іий оЪгиѳ йехіга, разгроми остатки сво¬ 
ею десницею (*)*): зиЬтегзаз оѣгие рир- 
рез, потопи и пусти ко дну корабли (*(*): 
іпдгаіо оЪгиіі оііо ѵепіоз, повергъ вѣтры 
въ непріятное для нихъ бездѣйствіе (*(*).— 
2) въ част, нагружать, отягощать, зѳ 
ѵіпо. — II) пер.: 1) вооб., подавлять, 
уничтожать, іезіет отпіит гізиз оЪгиіі, 
всеобщій смѣхъ привелъ свидѣтеля въ 
смущеніе: оЪгшпшг пшпего, насъ по¬ 
давляетъ численное превосходство (вра¬ 
говъ *)*): оЬгйі аеге аііепо.—2) покры¬ 
вать, помрачать, уничтожать, потеп 
аіф: аЦй регреіиа оЫіѵіопе, предать 
что вѣчному забвенію: Саіиіі іпіегііи 
зех зиоз сопзиіаіиз, помрачить славу 
своихъ шести к.: оЬгиітиг атЪіііопе еі 
іого, насъ губитъ искательство должно¬ 
стей и веденіе судебныхъ дѣлъ. 
оЪгизза, ае, Г. проба на огнѣ (соб. и 

карт.). 
оЪзаерІо, заерзі, заерінт, Іге, заго¬ 

раживать, преграждать, дѣлать непро¬ 
ходимымъ, недоступнымъ (соб. и пер.). 

оѣзсоепііаз, аііз, Г. гадкость, непри¬ 
стойность, безнравственность, ѵегЬогит, 
похабныя слова. 

оЪзсоепиз, а. ит, грязный, гадкій, 
отвратительный, I) соб.: спіог (*(*): ѵо- 
Іисгез (о гарпіяхъ *(*): (еіиз, уроды. — 
8иЬзі., а) оЬзсоепит, і, п половой ор¬ 
ганъ (1*).— Ь) ріиг., оЬзсоепа, бгшп, п. 
испражненіе. — И) пер.: 1) грязный, 
мерзкій, скверный, непристойный, без¬ 
нравственный, похабный, зегтопез (у): 
дге^ез (о жрецахъ Кибелы *(*). — 8иЪзі., 
оЬзсоепа бгит, п. сальности (= похаб¬ 
ныя пѣсни). — 2) зловѣщій, неблагопрі¬ 
ятный, отеп: іатез (*(*), ѵоіисгез, ноч¬ 
ныя совы (|). 

оЪзсйгаіІо, бпіз, I. затменіе, пдмра- 
ченіе, тк. темнота, мракъ 
оЪзсйгё, айѵ. темно, I) неясно, сег- 

пеге. — II) пер., темно, а) = неясно, 
непонятно (прот. ріапе).—Ь) незамѣтно, 
тайно (прот. арегіе, регзріеиѳ), отс. 
аідй поп оЪзсйге Іегге. 

оЪзсйгІіаз, аііз, I. темнота; пер., а) 
неясность, непонятность.—Ъ) неизвѣст¬ 
ность (прот. сіагііаз). 

оЪзсйго, аѵі, аішп, аге, затемнять, 
затмевать, I) соб.: Іитеп Іисетае.— 
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II) пер.: а) затемнять, ос) = неотчетливо 
произносить (прот. ехргітеге), іійе- 
тат. — /$) = неясно произносить, аф 
(Іісепсіо. — у) по значенію помрачать, 
дѣлать неизвѣстнымъ, заставлять за¬ 
быть, разз. тк. = отступать на задній 
планъ, не приниматься въ соображеніе; 
юте. сопзиеішіо, ^иаш оЪзсигагі ѵоіипі, 
к. они не придаютъ никакого значенія: 
оЪзсигаіа уегЬа, вышедшія изъ употребле¬ 
нія, устарѣлыя слова (і*).— Ь) прикры¬ 
вать, скрывать, дѣлать незамѣтнымъ, 
сариі ІисегпЯ (і*). 

оЪзсйгиз, а, шп, темный, I) соб.: 
юаеішп, пасмурное н. (|), пох (*}-): ^ат 
Іисе оЪзсига, когда уже было темно: 
а^иае, мутныя в. (т); поэт. іЪапѣ оЪ- 
зсигі, шли въ темнотѣ; зиЪзі., оЪзси- 
гит, і, п. темнота, мракъ, посііз (*)*).— 
II) пер.: а) темный, ос) = неясный, не¬ 
понятный (прот. регзрісииз), огасиіа.— 
Р) по значенію=неизвѣстный, незамѣ¬ 
чательный (прот. сіагиз), потеп: поп 
юЬзсигиз йііі, пользовался значительною 
извѣстностью: оѣзсиго Іосо паіиз, не¬ 
знатнаго происхолсденія. — Ь) мрачный, 
смутный, сомнительный, зрез.— с) Скры¬ 
тый, невидимый, Іосиз, Раііаз, замаски¬ 
рованная П. (въ видѣ старухи *(*). — (3) 
скрытный, тайный, таинственный (прот. 
арегіиз), Ьото, ойіит. 

оЪзёсгаіІо, опіз, Г. моленіе, мольба$ 
въ част., молебствіе, день молитвы, день 
покаянія. 

оЪзёсго, аѵі, аішп. аге, ради всего 
священнаго, ради Бога просить, убѣди¬ 
тельнѣйше просить, молить, умолять, 
аідт Ьос или об. одно аідш съ пі, по 
или иі пе с.- сопр: аідт съ рго с. аЫ.— 
Въ част., какъ формула вѣжливости, 
сдѣлай милость, скажи, пожалуйста, Аі- 
ііса, оЪзесго іе, цш<1 а§іі? 

оѣзёсшніо, аѵі, аіит, аге, благопріят¬ 
ствовать, содѣйствовать, кому или чему, 
угождать кому. 

оЪзёріо, см. оѣзаеріо. 
* оЪзёдпёІа (оЪзё^ие1]а), ае, Г. угод¬ 

ливость, огаііопіз, угодливая рѣчь, лесть. 
оЪзёдпепз, епііз, РАф. угодливый, 

уступчивый, послушный. 
оЪзёдиепіёг, а<Іѵ. угодливо, уступчи¬ 

во, въ угоду. 
* оЪзёдпепііа, ае, Г. угодливость, 

уступчивость. 
оЪзёдпІит, Іі, п. угожденіе, угодли¬ 

вость, уступчивость, I) вооб., аѣзоі. 
или съ §еп. зиіу., рІеЬіз; поэт, съ деп. 
оЭД., саеІіЬіз: ѵепігіз, чревоугодничество, 
кутежъ: йезійегіі, исполненіе желанія: 

оЪ8е^шо дгаззаге, будь услужливъ (■(•). — 
И) въ част.: а) предоставленіе, пожер¬ 
твованіе собою, согрогіз (плоти). — Ь) 
послушаніе (прот. сопіитасіа). 

оЪзёдиог, диШпз или сйіиз зит, зё- 
^ш, I) слѣдовать кому, угождать, усту¬ 
пать, приноравливаться къ кому, аГсі, 
аіеі іп отпіЬиз сопзііііз; аіеі съ иі (иіі) 
с. сощ ; отс. въ част., слушаться, 
повиноваться, аіеі, тк. подчиняться, 
аіеі. — II) пер., настроенію, страсти 
предаваться, ігае. 

1. оЪзёго, аѵі, аіит, аге, запйрать 
засовомъ (зега), на задвижку, замыкать 
(прот. арегіге); карт., аигез, закрывать 
уши, не слушать (*]-). 

2. оЪзёго, зёѵі, зіішп, ёге, засѣвать, 
засаживать, іеггаш Гги^іЬиз.—рагі. оЬ- 
зііиз, а, ит, пер., покрытый чѣмъ, а^а 
ге (напр. оЬзііа зциаіоге ѵезііз: оЪз. 
аеѵо, престарѣлый ^-). 

оЪзегѵапз, апііз, РА<Щ. весьма ува¬ 
жающій, съ §еп. (кого). 

оЪзегтапіІа, ае, Г. I) наблюденіе, іет- 
рогит. — II) почтительность, почтеніе, 
уваженіе, аЪзоІ. или іп а^ш. 

оЪзегѵаііо, опіз, $. наблюденіе, зійе- 
гиш; въ част., попеченіе, заботливость, 
точность, іп Ъеііо тоѵепбо. 

оЬзегѵо, аѵі, аіит, аге, наблюдать, 
слѣдить, подстерегать, I) вооб.: шоіиз 
зіеііагит: оссираііопеш аіф оѣзегѵаге 
іетриздие аисирагі, слѣдить за чьими 
занятіями и выжидать удобнаго вре¬ 
мени. зезе внимательно слѣдить за со¬ 
бою; съ косв. вопр. (съ циі). — И) въч 
част.: а) (поэт.) охранять, оберегать, 
§ге§ез. — Ъ) оказывать почтеніе, почи¬ 
тать, уважать, а^ш иі раігет: аіцт 
рагепііз Іосо.— с) соблюдать, имѣть что 
въ виду, соображаться съ чѣмъ, 1е§ез, 
рг^есерішп. 

оѣзёз, зійіз, ш. и Г. I) заложникъ, 
оЪзібез ассіреге. — II) пер., порука, 
отвѣтчикъ, е^из геі оЬзійет Гоге: оЬзі- 
сіез поп (ІесІіѣ (не ручался за то, что) 
съ асе. с. іпГ. 
оЪзеззіо, опіз, Г. осада, блокада, обло¬ 

женіе, обступленіе (ср. орри^паііо). 
оЪзеззбг, бгіз, ш. сидящій гдѣ-н., I) 

житель, обитатель (*[-). — II) осаждаю¬ 
щій. 

оЪзШо, зёйі, зеззпт, ёге, I) іпіг. 
сидѣть, пребывать гдѣ-н., Доті. — И) 
іг. сидѣть, у, на, въ чемъ, 1) (поэт.) 
вооб.: шпЪШсшп іеггагит, обитать въ 
средоточіи земли. — 2) въ част., оса¬ 
ждать, блокировать, обступать, окру¬ 
жать, а) соб.: отпез айііиз, ѵіаз, зани- 
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мать д.: игЬеш. а^т, держать въ осад¬ 
номъ положеніи, слѣдить за кѣмъ. — Ъ) 
пер.: а) владѣть, занимать, имѣть въ 
своей власти, согрогіѣиз отпіз оЪзійе- 
іпг Іосиз, всякое мѣсто занято тѣлами: 
раіиз оѣзезза заіісііз, занятое ивнякомъ 
(*(•): іешрцз, отнимать время; отс. іаи- 
сез оѣзеззае, суженная (распухшая) 
пасть (•)*): ігіѣипаіиз оѣ^еззиз, ограни¬ 
ченная (стѣсненная) власть трибуна. — 
р) подстерегать, стеречь, не спускать 
съ глазъ, выжидать удобнаго времени 
для чѳго-н., зіиргшп, гозіга. 

оЪзШо, бпіз, і. обложеніе, осада, 
блокада, зоіѵеге оЪзійіопеш, снять гс; 
карт.=затруднительное положеніе, осад¬ 
ное положеніе, ех оѣзійіопѳ аідт ехі- 
теге. 

оЪзШбпаІіз, е, въ осадѣ относяіщйся, 

осадный, согопа, вѣнокъ изъ зелени за 
освобожденіе отъ блокады. 

оЪзШшп, Іі. п. обложеніе, осада, 
блокада. 

оЪзІйо, зёсіі, зеззпш, ёге, ставить 
мѣсто въ осадное положеніе, обложить, 
окружить, об войскомъ, осадою, отс. 
занимать, завладѣвать (тк. съ аЫ., 
чѣмъ). 

оЪзі^паібг, бгіз, т. прикладывающій 
печать. 

оЪзі^по, аѵі, аішп, аге, прикладывать 
печать, а) запечатывать, печатать, ері- 
зіоіаш — Ъ) прикладывать печать къ 
ч.-н., скрѣплять печатью (въ качествѣ 
свидѣтеля) документы, іезіатепіит, отс. 
іаѣеііаз оѣзідпагѳ ѵеііе, хотѣть под¬ 
писью и печатью удостовѣрить; въ 
част., опечатывать движимость и бу¬ 
маги обвиняемаго, оѣзідпапйі §гаіія ѵе- 
піге; отс. сит аЦо сопіга аідт оѣзі- 
дпагѳ Ііііегаз, предъявлять искъ про¬ 
тивъ к. 

оЪзізіо, зШі, зШшп, ёге, становиться 
передъ, 1) вооб.: аісі аѣеипіі, засту¬ 
пать дорогу кому-н.; пер., аіф іатае, 
помрачить чью славу — 2) въ част., 
становиться противъ, противодѣйство¬ 
вать, сопротивляться, перечить, не со¬ 
глашаться, съ йаі. 

оЬзбШіо, Гасіпз зпт, Іёгі, ветшать 
= терять свой блескъ, лишаться зна¬ 
ченія. 

оѣзбіезсо, Іёѵі, ёге, ветшать, старѣть, 
выходить изъ употребленія, лишаться 
силы, значенія, ѵесіі^аі оЬзоІезсіі (умень¬ 
шается). 

* оЬзбІёіё, айѵ. незаново, оѣзоіеііиз 
ѵезѣііиз, въ порядочно изношенномъ 
платьѣ. 

оЪзбШиз, а, нт, изношенный, ста¬ 
рый, іесішп, ветхая кр. (*(•): оЬзоІе&із; 
ѵепізіі, ты явился въ истасканномъ 
платьѣ; въ част., а) старинный, уста- 
рѣлый, ѵегѣа, архаизмы.—Ъ) грязный г 
запачканный, зогйіЬиз (|); пер., а) 
обыкновенный, ежедневный, ничѣмъ не* 
отличающійся, даисііа: огаііо, простая 
рѣчь.—Ъ) ничтожный, пустой, Ъопогез* 

оЪзбпІпт, Іі, п. приварокъ, прикуска,, 
вооб. съѣстное, служащее добавкою къ 
хлѣбу, особ, рыба, .ювощи; въ ріиг. 
рыбное, рыбныя кушанья (•)*). 

оЪзбпо, аѵі, аіиш, аге, и оЪзбпог* 
аілз зиш, агі, для ѣды, для кухни за¬ 
купать. 

оЪзіёігіх, ігісіз, Г. повивальная бабка^ 
оЪзіІпаіё, айѵ. упорно, упрямо. 
оЪзіІпаіІо, бпіз, ?. упорство, упрям¬ 

ство = твердость, непоколебимость; ото. 
оЬзі. іасііигпа, упорное молчаніе. 
• оЪзіІпаіпз,а, иш, Р Аф*. упорный, упря¬ 
мый, твердый, непоколебимый; твердо 
рѣшившійся, апіпшз.—тк. съ іпГ. (напр_ 
піогі); отс. оѣзііпаіит езі, твердо рѣ¬ 
шено. 

оЪзііно, аѵі, аіиш, аге, твердо рѣ¬ 
шаться, упорствовать, съ іпГ.—^"РагС 
оѣзііпаіиз см. особо. 

оЪзНрезсо, см. оЪзінрезсо. 
оЪзіІриз, а, пт, вооб. наклоненный 

(прот. гесіиз); отс. а) наклоненный впе¬ 
редъ, сариі (-)-). — Ъ) склоняющійся по 
сторону, сариі. 

оЪзіо, зШі, зШйгпз, аге, стоять на¬ 
противъ = противостоять, стоять на до¬ 
рогѣ, мѣшать, препятствовать, аЬзоІ. 
или съ йаі. ^иегсиз оЬзііііі геіго еипіі 
*(•): ѵііа еогит оѣзіаі Ьиіс зсеіегі, 
противорѣчитъ); съ диіп, ^иотіпиз, пе 
с. сопр, въ вопросит, предл. со слѣд. 
сиг; поэт., йі (1еае^ие, диіЪиз оЬзііііі 
Шит, которымъ былъ ненавистенъ (•(•). 

оЪзігёро, рйі, ріішп, ёге, I) шумѣть, 
звучать, раздаваться при чемъ или про¬ 
тивъ чего. — И) въ част.: а) крикомъ,, 
шарканіемъ ногами гс заглушать что, 
перебивать кого, аЪзоІ. или съ <Ы. — 
ѣ) пер., докучать, надоѣдать, мѣшать,, 
аісі Ііііегіз (письмами). 

оЪзігіп^о, зігіпхі, зігісішп, ёге, I) за¬ 
тягивать, связывать; отс. поэт., ѵепіоз, 
запереть, держать взаперти.—II) пер.: 
а) связывать кого чѣмъ, привязывать кого- 
къ себѣ посредствомъ благодѣяній гс, 
а^т Іе^іЪиз, Гоейеге: аЦт оШсііз, при¬ 
вязать кого къ себѣ услугами. — аЪзоІ., 
оЪзіхіп^еге ^иге .іигапсіо, клятвенно увѣ¬ 
рять, съ асе. с. іпй—ѣ) въ преступное 
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дѣяніе впутывать, вовлекать, а^га пе- 
іагіо зсеіеге: пиііа тепсіасіі геіі^іопе 
оЬзігісІиз, съ совѣстью, вовсе не обре¬ 
мененной ложью (=съ чистою совѣстью): 
оЬзігіп^і сопвсіепіій іапіі іасіпогіз, быть 
обременену сознаніемъ столь великаго 
преступленія: зе зсеіеге, провиниться 
въ :с, совершить іс: тк. зе раггісісііо. 

* оЪзігпсМо, опія, заслоненіе; пер., 
заслона. 

оЪаІгшІо, см. оЬігийо. 
оЪзігйо, вігпхі, вігисіиш, ёге, I) 

строить передъ, поѵшп тигит рго <1і- 
гиіо. ІитіпіЬиз аіф, загородить свѣтъ 
кому строеніемъ (и карт. = затмить чью 
славу). — II) задѣлывать, заваливать, 
закладывать, загораживать, 1) соб.. ѵаі- 
ѵаз: ііег Роепіз ѵѳі согрогіЬиз зиіз.— 
2) пер.. а) а задѣлывая заграждать, Яи- 
тіпа: апгез, затыкать уши (= не слу¬ 
шать).— Ь) іпіг. стоять на дорогѣ, мѣ¬ 
шать, препятствовать (•}■). 
оЪзійрёГасІо, Іёсі, Гасіиш, ёге, при¬ 

водить въ изумленіе, оцѣпенѣніе, оза¬ 
дачивать, ошеломлять, поражать; отс. 
оѣзіиреіасіліз, а, шп, ошеломленный, по¬ 
раженный, лишенный чувствъ. 

оЬвійревсо, рйі, ёге, I) приходить 
въ оцѣпенѣніе, остолбенѣть, лишаться 
чувствъ, обезпамятѣть. — II) въ част., 
приходить въ изумленіе. 
оЪвшп, Ш, еззе, быть противъ = мѣ¬ 

шать, вредить (прот. ргозшп), аісі. 
* оЪвйо, вйі, вйіиш, ёге, пришивать, 

зашивать (*}*). 
оЬвигйевсо, <1йі, ёге, дѣлаться глу¬ 

химъ; пер. о лицахъ, оставаться глу¬ 
химъ къ наставленіямъ, не слушать на¬ 
ставленій. 

оЬіё^о, іехі, іесіиш, ёге, закрывать, 
I) скрывая закрывать, прикрывать, аіірп 
или а1ц<1 аіца ге; пер., скрывать, іигрі- 
іпЯіпет аЯоіезсепііае оЬзсигііаіе. — II) 
защищая прикрывать, защищать (соб и 
пер.), аІцЯ аіца ге. 

оЪіешрёго, аті, аішп, аге, воздержи¬ 
ваться въ присутствіи кого-н. отъ про¬ 
явленія собственной воли, сообразоваться 
съ чужою волею, приказаніемъ = пови¬ 
новаться, слушаться, аісі или ѵоіипіаіі 
аіф: 1е§іЬиз 

оѣіешіо, іепш, іепіиш, ёге, I) передъ 
чѣмъ-н. растягивать, разстилать, пеЪи- 
Іаш рго уіго, закрыть мужа туманомъ 
(|); поэт., оМепіа посіе, подъ покро¬ 
вомъ ночи. — II) какъ-бы завѣсою скры¬ 
вать, въ карт., диазі ѵеііз циіЬизЯат 
оЫеікІі. 

оЫепійз, из, т. разстиланіе передъ 

чѣмъ = заслоненіе; пер., благовидный 
предлогъ, оправданіе. 

оЪіёго, ігіѵі, ігііит, ёге, надавливать,, 
раздавливать; пер., а) уничтожать, са- 
Ішппіат. — Ь) попирать, пренебрегать 
Зига. — с) умалять, уничижать, Іашіет: 
аіцт ѵегЪіз, унижать кого. 

оЫіезШІо, бпіз, Я I) заклинаніе, за- 
клинательная формула. — И) пер., на¬ 
стоятельная просьба, мольба. 

оЪіезіог, аіиз зиш, агі, I) призывать 
въ свидѣтели, клясться кѣмъ, чѣмъ, <1ейт 
Ъотіпипщие й<1ет; отс. клясться, клят¬ 
венно увѣрять, съ асе. с. іпГ.— II) пер., 
заклинать, умолять, аіцт: а^т (рег 
отпез' сіеоз, рег атісШат) съ иѣ иля 
пе с. соп].; тк. тиііа аЦт сіе заійіе зиа. 

* оЫехо, ёге, ткать надъ чѣмъ, пер.== 
покрывать, закрывать, аЦсі аЦа ге (*}*). 

оШсезсо, ііейі, ёге, умолкать*. 
оШпёо, ііпйі, іепіош, ёге, крѣпко* 

держать, I) съ побочнымъ понятіемъ вла¬ 
дѣнія = владѣть, имѣть, занимать (жить 
гдѣ-л., населять), 1) соб.: зиат (Іотшп, 
ѵасіа спзіосіііз: посіет іпзедиепіет 
еа<1ет саіі^о оМіпиіі, господствовалъ 
тотъ же мракъ. — 2) пер., занимать, 
владѣть, ргіпсірет Іосит: Іосит ргоѵег- 
Ьіі, войти въ поговорку: пптегит йео- 
гит, принадлежать къ числу боговъ: 
цпае (іата) ріегоздпе оЬііпеІ;, которой 
большая часть вѣритъ (= господствую¬ 
щая молва). — П) съ побочнымъ поня¬ 
тіемъ прочности обладанія = удерживать 
за собою, 1) соб.: ропіет, ргіпсіраітп,— 
2) пер.' а) какъ должное отстаивать, 
настаивать на чемъ, зпшп сопіга 
аіцт. саизат, Мет, геш, выиграть дѣло: 
оЫдшМ, иѣ с. соф, онъ достигъ того, 
что. — Ь) отстаивать, защищать, сіиаз 
сопігагіаз зепіепііаз. — III) съ побочнымъ 
понятіемъ продолжительности = крѣпко 
держаться чего, соблюдать, сохранять, 
а) іг. регреіпо ециезігет огйіпет: ѵііат: 
цпосі Іата оМіпиіі, что стало господ¬ 
ствующею молвою. — Ъ) гейех. = счи¬ 
таться, рго ѵего. 

оЪііп^о, ІІ&і, ёге, I) случаться, при¬ 
ключаться, зі сріісі оЫ)і§егіі, если слу¬ 
чится что-н. (= если мнѣ придется уме¬ 
реть). — П) доставаться, выпадать на. 
долю, аісі. 

оЫіогрезсо, рйі, ёге, оцѣпенѣть, сдѣ¬ 
латься безчувственнымъ, онѣмѣть. 
оЬіогциёо, (іогяі), іогіиш, ёге, вер¬ 

тѣть, крутить, сігсиіиз оМогіі аигі, зо¬ 
лотая цѣпь (І): оЪіоіѣа ^иіа или, соііо 
оѣіогіо, насильно (ср. взявши за ши¬ 
воротъ). 
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оЫгесіаіІо, бпіз, Г. противодѣйствіе 
изъ недоброжелательства, зависти = 
недоброжелательство, з&видованіе, же¬ 
ланіе унизить, уменьшить, съ §еп. зиЩ ; 
съ ^еп. оіу. (напр. діогіае аііепае). 
оЪігесіа&г, бгіз, т. противникъ изъ 

недоброжелательства, зависти—недобро¬ 
желатель, завистникъ, хулитель. 

оЫгесІо, аѵі, аіит, аге, противодѣй¬ 
ствовать кому, особ, изъ зависти ^ума¬ 
лять чьи дѣянія или способности, вре¬ 
дить кому, аісі: діогіае аіф: іпіѳг зе: 
Гаийез. 

оЫгййо, ігйзі, ігйзит, ёге, закрывать, 
оЫгиза сагЪаза риііо, окаймленные ф. 

оѣігипсо, аѵі, аіит, аге, изрубать, 
умерщвлять, соттіішз Гетто, нанести 
оружіемъ ударъ въ затылокъ ф. 

оЪіипйо, іййі, ійзит и іипзит, ёге, 
ударами дѣлать тупымъ, притуплять $ 
пер., а) притуплять, а) слухъ = оглу¬ 
шать, аигез аіф, прожужжать кому всѣ 
уши, надоѣдать кому чѣмъ, съ асе. с. 
іцГ. — /$) голосъ = дѣлать хриплымъ, 
осиплымъ, оѣі. ѵосет (іп йісепйо), охрип¬ 
нуть. — у) умственныя способности при¬ 
туплять (прот. асиеге), тепіет, іпде- 
піа. — 4) аффектъ ослаблять, смягчать, 
аедгИийіпѳт.— Ъ) докучать, надоѣдать 
кому, аЪзоІ. или аідт. 

оѣіипзиз, а, ит, см. оЪйшйо и оѣіп- 
зиз. 

оЪіигЪо, аѵі, аіит, аге, приводить 
въ безпорядокъ, въ замѣшательство, 
аЦт, 

оЪШго, аѵі, аіпт, аге, затыкать; пер., 
аигез аісі, нѳ слушать кого ф. 

оЪШзиз (оМипзиз), а, ши, РАф. при¬ 
тупленный, тупой, I) іеіит. — П) пер : 
тупой, слабый, а) усталый, аигез.— 
Ъ) затемненный, тусклый, асіез (свѣтъ) 
оМиза ф.— с) умств., тупой, апіті 
асіез; пер., о лицахъ, ай оЫизі еі 
ЪеЪѳіез; объ умственной бодрости и жи¬ 
вости, ѵі^ог апіті оМизиз. — й) безчув¬ 
ственный, каменный, рѳеіога ф. — е) по 
дѣйствію, слабый, изиз ф. 

оЪІйійз, из, ш. взглядъ, взоръ, оМиіи 
Ьаегеі йеЯхиз іп ипо, стоитъ неподвижно 
погруженный въ одно лишь созерцаніе ф. 

бЪшпЪго, аті, аіпт, аге, бросать тѣнь 
на что, затѣнять, осѣнять; пер., а) за¬ 
темнять, затмѣвать, «) вооб., потіпа, 
помрачать чью славу.—/?) прикрывать, 
скрывать, еггогіз зиѣ ітафе егітеп. — 
Ь) прикрывать = защищать, ограждать, 

(І). 
бЪипсиз, а, ит, загнутый, кривой ф. 
бЪизіиз, а, ит, прижженный, обож¬ 

женный ф; пер., §1еЪа оЪизіа (повре¬ 
жденная) §е1и ф. 

* оЬѵаІІо, (аѵі), аіпт, аге, обносить 
шанцами (карт.). 

оЬѵёпіо, ѵёпі, ѵепіит, іге, I) итти 
навстрѣчу, приходить къ к, ри^пае, по¬ 
доспѣть къ сраженію.—П) пер.: а) встрѣ¬ 
чаться, приключаться, случаться, аісі.— 
Ъ) доставаться, выпадать на долю, аісі. 

оЪѵегзог, аіиз зит, агі, передъ чѣмъ-н. 
ходить, бродить, показываться, I) соб.: 
са^ігіз: аісі іп зотпіз. — II) пер., пред¬ 
ставляться, носиться передъ, апіе оси- 
Іоз: осиііз. 

оЪѵегіо (оЪѵогІо'), ѵегй ^ѵогіі), ѵег- 
зит (ѵогзит), ёге, обращать противъ, 
поворачивать куда-н., направлять на іс, 
1) асі.: аідй іп или ай с. асе.; 
аіцй съ йаі. (напр. ргогаз реіа^о |). — 
II) тейіаі. оЬѵегіі <= обращаться или 
поворачиваться куда-н., 1) соб : а) вооб., 
съ іп или съ ай с. асе. — Ъ) въ част., 
оказывать сопротивленіе, ргоЯідаііз оЪ- 
ѵегзіз, послѣ пораженія противниковъ.— 
2) пер., свое вниманіе, расположеніе 
обращать куда-н., оЬѵегзіз тііііит зіи- 
йііз, такъ какъ любовь солдатъ была 
обращена на него. 
оЪѵіат, айѵ. навстрѣчу (въ друж. и 

вражд. смыслѣ), оЪѵ. аісі йегі, встрѣ¬ 
чаться съ кѣмъ: аісі оЪѵіат йагі, подойти 
на разстояніе выстрѣла: оЪѵ. еШіпйі, 
ринуться навстрѣчу. — карт., оЪѵ. іге 
аісі геі = противиться, возставать про¬ 
тивъ чего-н., сирійіѣаіі Ъотіпит: регі- 
сиііз, не страшиться опасностей. 
оЪѵІиз, а, ит, встрѣчный. I) соб.: 

1) навстрѣчу идущій, оЪѵіит пегі, встрѣ¬ 
чаться: аісі оЪѵіит ѳззе, встрѣтиться 
съ кѣмъ: зѳ йагё или (поэт.) зѳ Геггѳ 
аісі оЪѵіит, итти кому навстрѣчу, встрѣ¬ 
чаться: іп оЪѵіо сіаззі еззе, встрѣтить 
флотъ, ациііопез, встрѣчные, дующіе 
напротивъ. — 2) насупротивъ находя < 
щійся, а) насупротивъ (по близости) 
находящійся, лежащій, шопіез, циі оЪѵіі 
егапі ііііпѳгі айѵегзагіогит, которыя на¬ 
ходились на пути враговъ. — Ъ) (поэт.) 
выставленный, подверженный, Гигііз ѵеп- 
іогит ф.—П) пер.: а) вооб., находя¬ 
щійся вблизи, подъ рукою, іезіѳз. — 
Ъ) въ част., объ обращеніи, предупре¬ 
дительный, сошііаз. 

оѣѵоіѵо, ѵоіѵі, ѵбШіит, ёге, окуты¬ 
вать, закутывать, закрывать; поэт, пер., 
скрывать.. 

оссаесо, аѵі, аіит, аге, I) дѣлать 
слѣпымъ, ослѣплять, оссаесаіиз риіѵегѳ 
ейизо Ъозііз; пер., апітоз: оссаесаіі 
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сирійііаіе.— II) затемнять, саіі^о оссае- 
саі йіет, темнѣетъ среди дня.— Ш) дѣ¬ 
лать невидимымъ, зетеп, засыпать зе¬ 
млею. 

оссаііезсо, саіійі, ёге, дѣлаться тол¬ 
стокожимъ; пер., дѣлаться нечувстви¬ 
тельнымъ, безчувственнымъ, 

оссапо, сапйі, ёге, подыгрывать. 
оссазХо, бпіз, і. случай, удобное время 

(тк. съ Іетрогіз), осс. Іиа, зиа, удобный 
для тебя, для него случай; рег оссазіо- 
пет, при удобномъ случаѣ: оссазіопе 
йаіа, іпѵепіа или герегіа, при удобномъ 
случаѣ: оссазіопет отіііеге, атіііеге, 
ргаеіегтіііеге или йітіііеге (упустить): 
оссазіопіз еззѳ гет, что дѣло зависитъ 
отъ умѣнія воспользоваться удобнымъ 
случаемъ. 

оссазйв, йв, ш. I) захожденіе, закатъ 
(прот. огіиз, ехогіиз); прегн., закатъ 
солнца, а) какъ время, закатъ.—Ъ) какъ 
страна свѣта, западъ. — П) пер.: а) па¬ 
деніе, гибель. — Ь) = смерть, 

оссаііо, бпіз, ?. бороненіе. 
оссХйепз, епііз,т. закатъ (прот.огіепз); 

теіоп., западъ (прот. огіепз). 
оссійХо, бпіз, $. избіеніе, совершенное 

уничтоженіе, оссійіопе саейегѳ или оссі- 
йеге, изрубить ,всѣхъ до одного. 

1. оссійо, сійі, сізит, ёге, повалить 
наземь, сшибить съ ногъ, отс. убивать; 
пер., мучить до смерти, дѣлать несчаст¬ 
нымъ ; отс. аіцт го&ііапйо (вопросами *(*). 

2. оссійо, сійі, сазшп, ёге, I) падать, 
аііі зирег аііоз оссійегипі.— П) прегн., 
1) кончаться, превращаться, умирать, 
пе засгогшп тетогіа оссійегеі; дер., 
пропадать, погибать, исчезать.— 2) о 
созвѣздіяхъ гс = заходить (прот. огігі, 
ехогігі). 

оссШиз, а, пт, заходящій; отс. (поэт.) 
а) западный.— Ъ) близкій къ смерти. 

оссіпо, сіпйі, сепіит, ёге, пѣть, из¬ 
давать крикъ (пріютивъ чего-н.=предвѣ¬ 
щать дурное), особ, о птицахъ, <*огѵиз ос- 
сіпіѣ, каркаетъ. 

оссХрХо, сері, серіит, ёге, I) іпіг. на¬ 
чинаться.— II) 1г. начинать, аіцй (та- 
дізігаіит, вступить въ должность) или 
съ іпі*. 

оссізіо, бпіз, Г. убіеніе, умерщвленіе. 
оссШйо, сіпзі, сШзшп, ёге, запирать, 

8амыкать. 
оссо, аті, аіит, аге, боронить, 
оссоері, соеріззе, начать. 
оссйЪо, сйЪйі, сйЪііит, аге, лежать, 

покоиться (о мертвыхъ). 
* оссиісо, аті, аіит, аге, топтать, 
оссйіо, сйійі, сиііит, ёге, скрывать, 

прятать (прот. арегіге), аідт или аЦй; 
аЦй аіца ге. 

оссиііаііо, бпіз, й скрываніе, утаива¬ 
ніе, сн}нз гѳі езі пиііа оссиііаііо, скрыть 
это нѣтъ никакой возможности. 

* осспііаібг, бгіз, т. скрыватель. 
оссиііё, айу. скрытно, тайно (прот^ 

арегіе, раіаш); отс. осс. йісеге, неясна 
(непонятно) выражаться. 
оссиііо, аті, аіит, аге, 1) скрывать, 

прятать, аіцй или аіцт (особ. 8е), съ 
айѵ. (іЬі), съ аЫ., съ іп с. аЫ., съ розі 
с. асе. — И) пер. = скрывать, утаивать^ 
нѳ открьшать; отс. йі^а оссиііаіиг, бѣг¬ 
ство остается незамѣченнымъ. 

оссиііиз, а, пт, РАЙ). I) скрытый, 
тайный (прот. арегіиз), таіпт: аіцй 
оссиііит Гегге, скрывать отъ другихъ, 
держать въ тайнѣ.— зиЪз!., оссиііа іеш- 
ріі, потаенныя мѣста. — оссиііа, бппп. 
п. тайна.—іп оссиііо, ех оссиііо, тайно, 
втайнѣ. — II) прегн., скрытный, не¬ 
откровенный. 

оссшпЪо, сйЪйі, сйЫІит, ёге, падать, 
опускаться, тогіет, умереть: і&поЬіІі 
аЦиѳ іпЬопезіа тогіе; (поэт.) сегіаѳ- 
шогіі, пойти на вѣрную смерть: тк. песі, 
умереть. 

оссйраііо, бпіз, Г. 1) занятіе, завладѣ¬ 
ніе, Гогі. — II) пер., занятіе, тк. съ &еп. 
(чѣмъ), аіф оссираііопет оЬзегѵаге 
Іетриздие аисирагі, слѣдить за чьим» 
занятіями и выжидать удобнаго времени. 

оссйраіиз, а, шп, РАф. занятый (прот. 
оііовиз, и посдѣ-авг. ѵасииз), аЬзоІ., 
аіца ге: іп аіца ге. 

оссйро, аті, аіит, аге, занимать, I) соб., 
занимать, завладѣвать, роззеззіопез: 
терпит: айііит, входить (*(*): сиггит^ 
сѣсть на колесницу (*(*): аіцт атріехи, 
обнять кого (*(*).— Въ част.: а) (о сол¬ 
датахъ) занять мѣсто, тигоз, Ііаііат- 
ргаезнШз.—Ь) кѣмъ-н. овладѣвать, аіцт, 
Гегат.— с) чѣмъ-н. занимать, наполнять, 
игЬет Іоіат іесііз, застроить: роіит 
пиЬе, покрыть (•(■).— о неодуш., ипйаа 
оссирапі Іазіі^іит, покрываютъ. — П) 
пер.: а) нападать, настигать, постигать, 
аЦш: акрп ^іайіо или захо (•(■): аіцш 
оз захо, ударить кого камнемъ въ лицо- 
(•}*). — Ь) опережать, предупреждать, 
аЦт, гаіез (*)*): аргит іеіо: аіцт сот- 
ріехи, раньше обнять кого; отс. преду¬ 
преждать, приступать прежде, начинать- 
раньше, тшшз: пит циій ѵіз? оссйро, 
спрашиваю я его (*)*); съ іпй, оссирапі 
Ьеііит іасеге.— с) овладѣвать, завладѣ¬ 
вать, о лицахъ, апітоз еогпт, цш аийі- 
ипі, та^пііийіпй геі: гесііиз оссираі по- 
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теп Ъеаіі, имѣетъ больше права назы¬ 
ваться счастливцемъ (і*); о физич. и 
душ. состояніи, овладѣвать, охватывать, 
обнимать, зорог оссираі агідіз (•)*): раѵог 
оссираі апітоз.-гй) извѣстное время, 
число занимать, отнимать, тиііа ѵоіи- 
тіпа.— е) занимать, со^ііаііопез Ъоті- 
пшп. Ср. оссираіиз.— і) деньги гдѣ н. 
помѣщать, ресипіат §гапйі іепоге, от¬ 
давать на большіе проценты: ресипіаз 
ярий а^т. 

оссшто, спггі, сигвпт, ёге, I) бѣжать 
навстрѣчу, поспѣшно итти навстрѣчу, 
набѣжать на гс, встрѣчаться съ 2с, попа¬ 
дать на 2С, 1) соб.: а) вооб.: аісі: аісі 
оЬѵіат: зі^піз, очутиться у внаменъ.— 
Ъ) непріятельски выступать навстрѣчу, 
устремляться противъ, аісі: поп Гасііѳ 
оссиггН, только съ трудомъ оказываетъ 
сопротивленіе. — 2) пер.: встрѣчаться, 
попадаться, о неодуш., а) вооб.: зііех 
іегго оссштеЬаі. — Ь) принимать мѣры 
противъ чего-н. = противодѣйствовать, 
предупреждать, 'предотвращать, отпіЬиз 
сопзііііз аіс]5: ѵігіиіі, мѣшать успѣху 
д.— с) приходить на помощь, пособлять, 
иігщиѳ геі.— б) возражая встрѣчаться, 
а) объ ораторѣ, возражать, ітрегз, оссиг- 
теіиг зісиі; оссигзшп езі.—р) о вещи, 
встрѣчаться, представляться какъ возра¬ 
женіе, оссштіі аиіет іііий, но является 
возраженіе.— И) являться, приходить, 
находиться, быть при чемъ, 1) соб. : 
поиігі ргоеііо: сопсіііо или ай сопсііішп: 
сотііііз: пе^оіііз.— 2) пер., являться, 
представляться, осс. осиііз: іп шепіет, 
апіто или одно' оссиггеге, приходить на 
мысль, на умъ (тк. оссштИ аісі съ асе. 
Ю. іпГ.). 

осспгзШо, опіз, $. встрѣча (съ при¬ 
вѣтствіемъ, съ поздравленіемъ). 

осспгво, аѵі, аішп, аге, I) бѣжать 
навстрѣчу, быстро итти навстрѣчу, 1) 
соб., устремляться впередъ, наступать; 
юте. встрѣчаться, наталкиваться на кого, 
яісі.— 2) пер., противиться, противодѣй¬ 
ствовать,—II) прибѣгать, съ йаі. (рогііз). 

осснгзйз, из, ш. встрѣча, столкнове¬ 
ніе^ отс. оссигзи зііріііз, вслѣдствіе уда¬ 
ра о пень (і*). 

бееііпз, і, т. глазокъ (тк. карт. = 
краса, прелесть). 

бсібг, бгіз, ай), сошр. болѣе скорый, 
-болѣе быстрый; поэт. тк. съ іпГ. 

осіпз, айѵ. сошр., зир. бсіззітё, ско¬ 
рѣе, тк. поскорѣе, скоро, сейчасъ, не¬ 
медленно (прот. іагйіиз); пер., а) раньше 
<прот. зегіиз); отс. зегіиз осіиз, раньше 
или позже (1*). — Ь) легче (•(*). 

бегёа, ае, і. набедренникъ, 
бегёаінз, а, пт, въ набедренникахъ, 
осіаѵпз, а, пт, восьмой; отс. осіа- 

ѵит, въ восьмой разъ, 
осііёз* (осІХепз), айѵ. восемь разъ, 
осііп&епіёзітиз, а, пт, восьмисотый. 
осііп^епіі, ае, а, восемьсотъ, 
осіірёз, рёйіз, восьминогій (•)*). 
осіб, восемь. 
Осібѣег, Ъгіз, Ъге, аЫ. Ъгі, къ восьми 

принадлежащій, а) тепзіз ОсіоЪег, и 
одно ОсіюЬег, восьмой, потомъ (какъ у 
насъ) десятый мѣсяцъ римскаго года, 
октябрь. — Ь) къ октябрю относящійся, 
октябрскій, каіепйае, попае, ійиз. 

осібйёсіш, восемнадцать. 
ос1б&ёпі, ае, а, по восьмидесяти, 
осіб^ёзітпз, а, пт, восьмидесятый. 
Осіб^іёз (осіб&іепв), айѵ. восемьде¬ 

сятъ разъ. 
осіб&іпіа, восемьдесятъ. 
* ос^й^із, е, въ восемь лошадей за- . 

пряженный, презрит, пер., восьмерич¬ 
ный, осіддидез ай ішрегіа оМіпепйа іге, 
восемь человѣкъ. 

осібпі, ае, а, а) по восьми. — Ъ) во¬ 
семь за разъ (і*). 

осібрЬбгбз, бп, несомый восьмью че¬ 
ловѣками, Іесііса; зиЪзі., осіорѣогоп, і, 
п. носилки, несомыя восьмью человѣ¬ 
ками. 

* осійрНсаінз, а, пт, умноженный 
на восемь, увеличенный въ восемь разъ. 

осійріиз, а, пт, восьмикратный; зиЪзі., 
осіиріит, і, п. въ восемь разъ больше. 

* осінззіз, із, т. восемь ассовъ (*(*). 
бейіпз, і, т. глазъ, I) соб.: оспіогит 

Іишіпа, глаза, зрѣніе: осиіоз аиГегге аісі 
оЬзегѵапіі еМат, обманывать кого въ 
глаза: гез розііа езі апіѳ осиіоз, нахо¬ 
дится передъ глазами, очевидно: зіЪі 
ак)й апіе осиіоз ропеге, живо предста¬ 
влять себѣ что-н.: іп осиііз, на глазахъ, 
въ виду: зиЪ осиііз, иа глазахъ, въ при¬ 
сутствіи кого: іп осиііз еззѳ аіф или 
аісі, быть любимымъ и цѣнимымъ кѣмъ: 
аідт іп осиііз Іегге или дезіагѳ, любить 
и цѣнить кого: разсеге осиіоз аіда ге, 
наслаждаться зрѣлищемъ чего. ай)ісегѳ 
осиіоз аісі геі, пожелать чего.—И) пер.: 
a) краса, украшеніе, йио іііі осиіі огаѳ 
тагШтаѳ (о Коринѳѣ и Карѳагенѣ). — 
b) о солнцѣ, осиіиз типйі (*(•). — с) почка, 

бйі, бзйгиз, бйіззе,1) ненавидѣть (крот. 
атаге, йііі^еге, аісі іаѵеге еі сиреге, 
а^т іітегѳ), аѣзоі. или аЦт. сеІеЬгі- 
іаіёт; съ іпі., зегѵіге.—И) поэт, пер., 
не терпѣть,тяготиться, таіе ойі іііий гиз. 
бйібзё, айѵ. ненавистно, несносно» 
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бйіоз'из, а, иш ^ненавистный, против¬ 
ный, досадный, тягостный, непріятный, 
огаіог, несносный, скучный: ойіозитѳззѳ 
^Ісі, быть въ тягость кому, докучать; 
отс. ойіозит езі, съ іпГ. 

бйіит, іі, п. I) ненависть, нераспо¬ 
ложеніе, отвращеніе (прот. ашог, Ьепе- 
ѵоіепііа), а) къ кому: ойіит позігига, 
къ намъ: йесетѵігаіе, къ децемвирамъ: 
ойіит іп Котапоз: ойіит Аиігопіі (къ 
А..): іп о(ііит аіф, изъ отвращенія къ 
кому: іп ойіит аіф ѵепігѳ иди іп ойіит 
&1ф регѵепіге, навлечь на себя чью не¬ 
нависть: еззе аісі осііо, іп о<ііо иди еззе 
арий адш іп ойіо, быть ненавидимымъ 
кѣмъ: ЬаЬеге аідт іп ойіо, ненавидѣть 
кого ф: ЬаЬеге ойіит іп аіят иди аіф 
деі, ненавидѣть, питать ненависть къ 
кому, чему: піЬіІ ойіі ЬаЪеі, его вовсе 
не ненавидятъ: та§по осііо іп аЦт Іеггі, 
сильно ненавидѣть кого: тадпшп те 
серіі ойіит аіф геі, я сильно вознена¬ 
видѣлъ что-н. — Ь) къ чему, отвращеніе, 
съ §еп. оЬ|., тагіз аЦие ѵіагит ф.— 
II) теіоп.: а) предметъ ненависти, омер¬ 
зѣніе, отшишЬотіпиш_Ъ) обнаруже¬ 
ніе ненависти = непріязненность, не¬ 
сносное обращеніе, ойіо еі зігерііи зе- 
наіиз соасіиз езі регогаге: ойіо диі роз- 
«еі ѵіпсеге ге§ет ф. 

бйбг, бгіз, т. запахъ, I) соб. и пер.: 
1) соб.: ойог ай зирега Гегіиг; отс. въ 
част., а) дурной запахъ, вонь. — Ь) нріят- 
яый запахъ, благовоніе ф. — с) паръ, 
«спареніе, —2) пер., предчувствіе, сла¬ 
бый признакъ, ^иойат ойоге зизрісіопіз 
«епііге съ асе. с. іпі:., пронюхать, что 
дс.— II) теіоп., а) особ. ріиг. =духи, 
какъ-то: ладанъ, ѳиміамъ, душистыя 
травы, корни, ароматическія масла, 
бальзамъ. — Ь) чувство обонянія. 

1. бйбгаіиз, а, ит, рагі. отъ ойогог. 
2. бйбгаіив, а, ит, пахшій, души¬ 

стый, особ, благоухающій, благовон¬ 
ный ф. 

3. бйбгаійз, йз, т. обоняніе. 
бйбгіГёг, іёга, Гёгит, I) пахучій, ду¬ 

шистый ф.— II) производящій благо¬ 
вонныя растенія, приготовляющій духи. 

бйбго, аѵі, аіпт, аге, дѣлать паху¬ 
чимъ, наполнять благовоніемъ. 

бйбгог, аіиз зши, агі, нюхать, I) соб., 
чуять, сіЬит ф.—И) пер.: а) = про¬ 
нюхивать, вывѣдывать, аЦй: аЦй ех 
аЦо: * съ дополн. предл. — Ь) презр. = 
пронюхать = высмотрѣть для себя, до¬ 
могаться, ^ио5 ойогагі Ьипс йесетѵіга- 
іит зизрісатіпі, которымъ страхъ какъ 
хочется этой должности децемвира. — 

с) ^понюхать* = поверхностно ознако- 
млива^ься съ чѣмъ, рЬіІозорЬіат. 

бйбгиз, а, діт, I) пахучій, души¬ 
стый, благовонный ф. — П) чуткій ф. 

бйбв, бгІ8, т. древ. ф. = ойог. 
* оепбрЬбгшп, і, п. винный сосудъ. 
068ІГП8, і, т. оводъ лошадиный. * 
обварит, і, п. потъ и грязь на немы¬ 

той овечьей шерсти, косметическое сред¬ 
ство римскихъ дамъ, овечій потъ (ріиг.), 
оЯа, ае, I. кусовъ, кусочекъ, особ, 

комокъ. 
оЯепйо, Іепйі, іензиш, ёге, ударять 

или ударяться обо что, I) іпіг. уда¬ 
ряться обо что, 1) соб.: а) вооб., съ 
йаі., зоіійо, о нѣчто твердое ф. — Ь) 
прегн., отъ удара обо что пострадать 
(о корабляхъ). — 2)щер.: а) споткнуть¬ 
ся = дѣлать ошибку, ошибаться, погрѣ¬ 
шать, арий аЦт: іп аЦа ге: іп ео ^иой 
еіс.: зі ^шй ойепйегіі.— Ь) получать 
ударъ, находить что несправедливымъ 
неприличнымъ, находить въ комъ что-н. 
достойное порицанія, іп аЦа ге: 8І іп 
те аЦй ойепйізііз, если вы нашли во 
мнѣ что-н. достойное порицанія. — с) 
наносить ударъ = возбуждать неудоволь 
ствіе, не нравиться, ^иит сопзиіаге по 
теп оЯепйегеі. — Й) попадать въ опас 
ность, попадать въ несчастье, испыты¬ 
вать неудачу, на войнѣ = потерпѣть по¬ 
раженіе, аЬзоІ. или арий зшіісез, про¬ 
играть дѣло. — II) іг. ударять что обо 
что, ударяться чѣмъ, 1) соб.: а) вооб.: 
зсиіит (о щитъ): сариі (головою): рейет, 
спотыкаться ф: рейе ойепзо, оступи¬ 
вшись ф. — Ь) прегн., а) наткнуться на 
кого, что, встрѣтить, найти, застать, съ 
двумя асе., аЦт На айесіит: диит аЦт 
ойепзит іогіипа (Ннпп. Гогіиііо) ѵійегеі 
тіппз Ьепе ѵезіііит, когда случайно 
встрѣчалъ кого.—^) ударившись повре¬ 
дить что, ушибить, Іаіиз ѵеЬетепіег.— 
2) пер.: обижать, оскорблять, а^т или 
аіф апітит; но апітит іп аЦо, чув¬ 
ствовать себя оскорбленнымъ кѣмъ: еоз 
зріепйог ойепйіі; тейіаі. ойепйі = чув¬ 
ствовать себя оскорбленнымъ, обижен¬ 
нымъ, обижаться, а^а ге. 

«г* Рагі. ойепзиз, а, ит, а) обижен¬ 
ный, оскорбленный,раздраженный, сер¬ 
дитый, тк. ой. аісі.—Ь) возбуждающій 
неудовольствіе, негодованіе, ненавист¬ 
ный, противный, тк. съ йаі. регз., сі- 
ѵіЬпз. 
ейепза, ае, і. ударъ; пер., обида, 

оскорбленіе, и, какъ слѣдствіе этого, 
немилость, нерасположеніе, недовѣріе, 

ойепзіо, бпіз, $. удареніе, ударъ обо 
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что, натыканіе, I) соб.: 1) вооб.: съ 
^еп. зиід., рейіз, спотыканіе.— 2) прѳгн., 
недугъ, болѣзнь, согрогшп. — II) пер.: 
1) обида, оскорбленіе, и отс. немилость, 
нерасположеніе, недовѣріе, досада, не¬ 
годованіе, оШ рориіі (деп зиЪд.): ой*. 
*о*іиз огйіпіз: зийісіогит: ойепзіопет 
еѵі*агѳ: іп ойёпзіопет аіф тсиггеге, 
навлечь на себя чье негодованіе, впасть 
въ немилость: ѵіііоза ой*., болѣзненное 
нерасположеніе.— 2) неудача, несчастіе, 
Іийісіі (на судѣ): ЪеШ, пораженіе. 

оЯёпзІппсйІа, ае, $. I) небольшая обида, 
неудовольствіе, апіті *иі.— П) неболь¬ 
шая неудача, іп із*а аейі1і*а*ѳ ойепзіип- 
сиіат ассірегѳ (потерпѣть). 

оЯепзо, аге, ударять, сари*, удариться 
голового. 

ойёго, оЪійІі, оЫаішн, ойегге, нести 
навстрѣчу, выставлять впередъ, I) соб.: 
а) ас*.: оз зшіт: асіет з*гіс*ат ѵепіеп- 
*іЪиз: роепат осиііз йеогит, совершить 
казнь на глазахъ боговъ.—Ъ) гейех., 
зѳ аісі = а) показываться, являться. — 
р) самому по себѣ находиться, являться, 
ірзі зе ойеггѳп*.— у) встрѣчаться, попа¬ 
даться, зе айѵѳпіеп*іЪиз или оЬѵіаш, 
итти навстрѣчу, являться навстрѣчу; и 
непріятельски=выступать противъ, итти 
навстрѣчу, ЬозШшз. — с) разз. ойеггі, 
являться, показываться, встрѣчаться.— 
Н) пер.: 1) вооб., ойеггі, тейіаі. = пред¬ 
ставляться, являться, оЫа*а геіі^іо ѳзі, 
явилось религіозное сомнѣніе: те*и оЪ- 
1а*о, когда напалъ страхъ; гейех., зе 
ойеггѳ = возставать противъ, зе Ап*опіі 
зсѳіегі. — 2) въ част.: а) предоставлять, 
подвергать, зѳ регісиііз зіпѳ саиза: зе 
и1*го или зѳ асгі*ег тогіі, добровольно, 
мужественно встрѣчать смерть: зѳ рго 
раігіа ай тогіет, итти на смерть: зе 
Іеііз (дѣйствію стрѣлъ): зѳ іп йізсгішеп, 
подвергать себя (= свою жизнь) опасно¬ 
сти. — Ъ) противъ кого представлять, 
произносить, сгітіпа. —с) предлагать, 
аісі орегат зиат.— гейех., ой. зѳ, пред¬ 
лагать свои услуги, вызываться.— й) до¬ 
ставлять, причинять, Ъѳпейсшт аісі: 
аісі тогіет ил* песет, 

ойісіпа, ае, й мастерская (соб. и пер.), 
ойісіо, Гёсі, Гесішп, ёге, дѣйствовать 

напротивъ, въ дурномъ смыслѣ = засту¬ 
пать дорогу, заграждать, преграждать 
н т. о. мѣшать чему, I) соб., съ йа*., 
Ішпіпіѣиз аіф, застѣннть кому свѣтъ, 
загородить кому видъ: Ьоз*ішп і*іпегі, 
загородить врагамъ дорогу.—II) пер.: 
а) вооб.: теп*із <зиазі ІитіпіЪиз, ослѣ¬ 
плять умственные Взоры.— Ъ) въ част., 

мѣшать, вредить, ЬегЬае (у): соттойі* 
аіф: потіпі (славѣ) аісіз. 

ойісібзиз, а, пт, обязательный, а> 
услужливый, готовый къ услугамъ, 
предупредительный. — Ъ) подсказанный 
усердіемъ къ службѣ, предпринятый 
изъ усердія къ службѣ, обязательный^ 
йоіог (скорбь): ІаЬогез. 

ойісіиш, Іі, п. I) нравственная обязан¬ 
ность, долгъ, 1) вооб.: а) о^.: оШсіит 
зиит зегѵагѳ или еxзе^ш, ойісіо йіпді, 
исполнять обязанность: оШсіит зиит 
йѳзѳгегѳ, аЪ ойісіо йізсейегѳ или ойісіо 
зио йееззѳ, упускать изъ виду или н^ 
исполнять своей об.—Ь) зиф: а) чув¬ 
ство долга; отс. рийог е* оШсіит. — 
Р) вѣрность долгу, добросовѣстное ис¬ 
полненіе обязанностей, сит йѳ ойісіо 
ітрега*огіз йѳзрегаге ѵійегеп*иг, т. к. 
они, повидимому, не надѣются на добро¬ 
совѣстность полководца въ исполненіи' 
обязанностей.— 2) въ част., вѣрнопод¬ 
данность, покорность, повиновеніе по¬ 
бѣжденныхъ, іп ойісіо еззѳ: іп ойісіо 
соп*іпегѳ: ойісіо аззиеГас*из.—II) всякій 
сообразный съ долгомъ образъ дѣйствій, 
дѣйствіе, согласное съ долгомъ, 1) вооб.: 
зиогит оМсіогит сопзсіепііа, сознаніе- 
исполненнаго долга. — 2) въ част.: а) 
обязательность, услужливость, преду¬ 
предительность, 1і**егае оШсіі ріепае* 
любезное письмо: Ьото зитто оШсіо 
ргаейі*из, весьма предупредительный че¬ 
ловѣкъ.—Ь) одолженіе, услуга, а) вооб., 
ѵісіззіілійо оШсюгит, взаимныя услуги.— 
Р) прѳгн., засвидѣтельствованіе почтенія 
въ общественной жизни = любезность, 
(визитъ, поздравленіе, лровѳды и т. п.), 
игЬапа оШсіа: оШсіит іасегѳ (*(•).— отс. 
зиргета оШсіа, оказаніе послѣдней 
услуги покойному, проводы покойника: 
тк оШ *гіз*е (*(*). — с) служба = долж¬ 
ность, занятіе по должности, тагШтшп, 
морская служба: 1еда*іопіз: оШсіа аЦиѳ 
Ьопогез, почетныя должности и связан¬ 
ныя съ ними обязанности. 

* оЙІ&о, ёге, прибивать, приколачи¬ 
вать. 

оШппо, аѵі, аішп, аге, дѣлать крѣп¬ 
кимъ, твердымъ, прочнымъ, укрѣплять. 

* ойпі^ёо, Шізі, ёге, сіять, свѣтить* 
навстрѣчу, съ йа*. (*[•). 

ойопйо, Шйі, іизит, ёге, I) литьг 
сыпать передъ; пер., разливать, рас¬ 
пространять, разз. тейіаі.=разливаться, 
распространяться, аёг поѣіз ойипййшу 
окружаетъ насъ: аШ*ийо саіі&іпет оси¬ 
ііз ойипйі*, производитъ головокруженіе ;. 
карт., *ап*а ойиза осиііз апітофіѳ ге- 
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1і§іо, святость, производящая столь силь¬ 
ное дѣйствіе на глаза и душу: отпішп 
гегит іеггог осиііз аигіЪизяиѳ езі ойизиз, 
всѣ возможные ужасы представились ихъ 
глазамъ и ушамъ: еггогеш ойипбеге, 
ввести въ заблужденіе.—II) покрывать, 
Ішпеп Іисетаѳ Іисѳ зоііз оШіпбііиг, сту¬ 
шевывается при солнечномъ свѣтѣ; карт., 
отпішп МагсеПогшп тетогіа теит рес- 
іиз оШібіі, наполнила. 
оЬё! тіец. эй! слушай! оЬе! ^ат за- 

ііз езѣ (•(•). 
біёа, ае, і. I) оливка. — П) оливко¬ 

вое дерево, масличное дерево. 
о1ёа$1ші8, а, шп, оливковый, маслич¬ 

ный. 
біёагіпз, а, пт, масличный, масля¬ 

ный, оливковый, 
біёазіег, ігі, т. дикая маслина, 
біепз, епііз, РАф*. пахучій, а) благо¬ 

вонный.— Ъ) зловонный. 
біёо, йі, ёге, пахнуть, а) соб.: 

Ъепе; съ аЫ. (чѣмъ), зшрЬиге (|) в об. 
съ асе. (чѣмъ), сгосшп.— Ь) пер., обна¬ 
руживать, выдавать, таШіат., 

біёпт, і, п. деревянное масло; отс. 
погов., еѣ орегат еѣ оіѳит регбеге, на¬ 
прасно трудиться: оіеит аббеге сатіпо, 
масломъ заливать пожаръ (*)*). 

оНасІо, Гёсі, Гасіпт, ёге, обонять, 
чувствовать запахъ; пер., чуять, при¬ 
мѣчать. 

біібиз, а, пт, пахучій, особ, зловон¬ 
ный. 

бНш, асіѵ. I) нѣкогда, а) въ прошед¬ 
шемъ: «) = когда-то, во время оно, 
въ прежнее время. — р) издавна, съ дав¬ 
няго времени.—Ъ) въ будущемъ: «) когда- 
нибудь, впредь. — р) въ вопрос, и услов¬ 
ныхъ прѳдл. = когда-либо. — II) иногда, 
по временамъ, обыкновенно, особ, въ 
примѣрахъ и сравненіяхъ. 

бШбг, бгіз, т. зеленщикъ, огородникъ. 
бШогХнз, а, пт, огородный, овощпый. 
бііѵа, ае, I. I) оливка. — II) оливко¬ 

вое дерево, масличное дерево; теіоп. 
(поэт.), а) оливковая палка. — Ъ) ма¬ 
сличная вѣтвь. 

бііѵёіпт, і, п. мѣсто, засаженное олив¬ 
ковыми деревьями, оливковая роща. 

бНѵШг, іёга, іёгшп, приносящій 
оливки (і*). 

біітшп, і, п. деревянное масло, 
оііпз, а, древн. ф. = Ше, а. 
бібг, бгіз, т. лебедь (*(•). 
бідгіппз, а, пт, лебединый, 
біпз, Іёгіз, п. зелень, овощи, 
біозейіпт, і, п. зелень, овощи (въ 

незначительномъ количествѣ). 

бтазот, і, п. бычачьи кишки, ріщріі 
іепіиз отазо, толстопузый (•(•). 

бтёп, тіпіз, п. знакъ, примѣта, пред¬ 
знаменованіе, I) соб.: а) ѵеіиі отіпіз 
саизй: отеп ассіреге, считать что счаст¬ 
ливымъ предзнаменованіемъ: і зесшніо 
отіпе = иди съ Богомъ, счастливаго 
пути (*(•): Ьос беіезІаЪіІе отеп аѵегіаі 
Іпррііег, да отвратитъ Ю. это ужасное 
пр. — Ъ) въ част., желаніе, какъ хоро¬ 
шее предзнаменованіе, орііта отіпа.— 
II) (поэт.) теіоп., торжественный об¬ 
рядъ, сопряженный съ наблюденіемъ при¬ 
мѣтъ, ргітіз дидагаі отіпіЪиз, сочеталъ 
первымъ бракомъ (і*): аіеі отеп езі 
(есть обычай) съ іпГ. 

бтіпог, аіпз зпт, агі, I) предсказы¬ 
вать, предвѣщать, аісі, аідб; съ асе. 
с. іпГ.: паѵез ѵеіиі отіпаіаѳ, точно 
предчувствовавшіе. — II) давать предзна¬ 
менованіе; отс. таіѳ отіпаіа ѵѳгЪа, зло¬ 
вѣщія слова (*(•). 

бтіііо, тізі, тіззпт, ёге, выпускать 
изъ рукъ, бросать, I) соб.: агта. — П) 
пер.: 1) вооб.,оставлять, бросать, ііто- 
гет, перестать бояться: зрет, отка¬ 
заться отъ н.: отпіЬиз гѳЪиз отіззіз, 
оставивши всѣ (другія) дѣла; отс. съ 
іпГ.=перестать, отіііе тігагі, перестань 
удивляться (= не удивляйся *('). — 2) въ 
част.: а) упускать, вѳ пользоваться, 
паѵі^аііопет.—Ъ) опускать, не упоми¬ 
нать, оставлять въ сторонѣ, аідб или 
акрп: (іѳ а^а ге.—с) оставлять безъ вни¬ 
манія, пренебрегать, Ьозіеш, ОаШат. 

* отні^ёпа, ае, §еп. ріиг. йт, т. вся¬ 
каго произрожденія — всякаго рода (-)*). 
отпіпб, абѵ. 1) совсѣмъ, вполнѣ, аиі 

о. аиі та§паехрагіе,или совсѣмъ, или въ 
значительной мѣрѣ: поп о. Ьаес біхіі, 
онъ вовсе не говорилъ этого: піЬіІ ош- 
піпо, ровно ничего: е^ге^іиз ѵіг о., 
превосходный человѣкъ во всѣхъ отно¬ 
шеніяхъ, піѣіі а<1 поз регііпоі о., рѣши¬ 
тельно не касается насъ. — П)_ вообще, 
только вообще, бе Ьотіпит депеге аиі 
о. бе апітаііит Іодиог.—III) при числи¬ 
тельныхъ = всего, всего на все, только, 
диіпдие отпіпо іиегипі. — IV) конечно, 
безъ сомнѣнія, особ, въ уступленіи со 
слѣдующимъ зѳб, педо ешп о. іііо біѳ 
еззе тогідшт: бапба о. езі орега... 
зеб еіс. 

отпір&гепз, епііз, все производящій,, 
все рождающій, іегга (*(*). 

отпірбіепз, епііз, всемогущій (|). 
отпіз, е, всякій, весь, I) по числу, 

1) вооб.: отпіз ІЬгіипа: зіпе отпі регі- 
сиіо, безъ всякой опасности: отпез ап- 
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іщиіззіті, всѣ древнѣйшіе д.: отпіа 
шіпіта, все, даже самая малость; зиѣзі., 
отпез, всѣ люди; съ %еп. рагі., Масе- 
<1опшп Гегѳ отпез: отпе, все. — тк. 
ріиг., іп ео зилѣ отпіа, на этомъ по¬ 

коится все, въ этомъ вся сила: отпіа 
іасеге, дѣлать все возможное: а<і отпіа, 
во всѣхъ отношеніяхъ: рег отпіа или 
(|) одно отпіа во всѣхъ частяхъ, во 
всѣхъ отношеніяхъ: апіе отпіа, прежде 
всего, преимущественно: Бетеігшт ііз 
иппз отпіа ѳзѣ, Д. одинъ для нихъ все: 
іп аііа отпіа іге или Дізсесіегѳ, утвер¬ 
ждать противное, быть совсѣмъ другого 
мнѣнія.—2) въ част., а)=всякій, ино¬ 
гда тк. каждый, отпіѣиз тепзіЬиз. — 
Ъ) = всякій, всякаго рода, всевозможный 
оіііз отпе (і*): отпіЬиз ргесіѣиз реіеге, 
всячески просить: отпіѣиз іогтепііз 
песаге, всѣми возможными орудіями 
пытки умерщвлять: отпіѣизгеѣиз, всѣми 
способами, тк.=во всѣхъ отношеніяхъ: 
отпез зесип(іі ргоѵѳпіиз гегит, однѣ толь¬ 
ко (все только) удачи. — И) по составу, 
виду, объему = весь, цѣлый, С-аПіа: 
(поэт.) поп отпіз тогіаг. 

бпа#ег и бпа^гпз, і,т. дикій оселъ, 
ослякъ. 

бпёгагіиз, а, ит, грузовой, о скотѣ, 
вьючный; зиЪзі., опегагіа, ае, гру¬ 
зовое или транспортное судно. 

бпёго, аѵі, аіит, аге, I) нагружать, 
навьючивать, 1) со б.: а) вооб.: паѵез.— 
ѣ) въ част., а) обременять, отягощать, 
сегѵісет іаигі агаіго (і*): опегагі ери- 
Ііз, уіпо, нагрузиться г с (= наѣсться 
досыта, напиться допьяна). — р) отя¬ 
гощать = покрывать, тетѣга зериіего, 
похоронить.—-у) уставлять, тепзаз йарі- 
ѣиз, наставить на столы много блюдъ 
(•(•).— 4) вооружать, тапипуасиііз, во¬ 
оружиться копьями (і*).—2) пер.: а) во¬ 
об.: ішіісет агдитепііз, представить 
судьѣ много доказательствъ. — ѣ) въ 
част.: а) обременять, отягощать, аеіѣега 
уоііз (•(•): ріеѣеі зсіідіт, дш> опегаіиз 
та§із зит диат ѣопогаіиз, которымъ я 
не столько почтенъ, сколько обреме¬ 
ненъ. — р) осыпать, акрп рготіззіз, 
сулить кому золотыя горы. — у) увели¬ 
чивать, усиливать, іпоріат аіф. — II) 
(поэт.) сосудъ нагружать = вдоволь на¬ 
ливать, насыпать, класть, съ іаі., сіопа 
Сегегіз сапізігіз: ѵіпа сабіз ф. 

бпёгбзпз, а, ит, грузкій, тяжелый; 
пер., тягостный, обременительный* 

бпйз, нёгіз, п. тяжесть, I) соб.: 1) въ 
узкомъ смыслѣ = грузъ, вьюкъ.— 2) въ 
широкомъ смыслѣ, а) оѣ]. = бремя, ноша 

(поэт. тк. о младенцѣ въ утробѣ). — 
ѣ) зиЪ). = тяжесть вещи. — И) пер., 
бремя, тягость, тягостная обязанность, 
особ, ріиг = расходы, налоги, долги. 
бппзіоз, а, пт, нагруженный, навью¬ 

ченный, I) соб.. зшпепіліт; тк. паѵез 
опизіае шнпепіо. — II) пер.: полный, 
наполненный, опизіі сіѣо еі ѵіпо (прот. 
іпіе^гі, натощакъ): а^ег ргаесіа опизіиз. 
бпух, пусѣіз, т. ониксовая (изъ драго¬ 

цѣннаго камня оникса) баночка для 
мази, для бальзама. 

брасо, аѵі, аіііт, аге, затѣнять, осѣ¬ 
нять. 

браспз, а, пт, тѣнистый, I) разз. = 
а) находящійся въ тѣни (прот. аргіеиз), 
ігідиз о., прохлада подъ сѣнью деревъ 
(І*). — ѣ) (поэт.) темный, пох, пеиіг. 
зиѣзі;., рег ораса Іосогит, по темнымъ 
дорогамъ (і*). — И) асііѵ. = бросающій 
тѣнь, агѣог (-(*). 

бреііа, ае, і. небольшая работа, трудъ, 
служба* 

брёга, ае, Г. работа, трудъ, дѣятель¬ 
ность, стараніе, I) соб.: 1) вооб : оре- 
гат іп аіда ге сопзшпегѳ, Іосаге, ро- 
пеге, положить трудъ на что, приложить 
стараніе: аіеі геі орегат ігіѣиеге, тру¬ 
диться надъ чѣмъ, для чего (напр. геі 
риѣіісае, посвятить свою дѣятельность 
общественной слуясбѣ); особ, орегат 
Дате аісі геі, прилагать стараніе къ чему; 
усердно заниматься чѣмъ, заботиться о 
чемъ; орегат Дате съ иі с. соп)., съ 
пе с. сопі.= стараться,чтобы (не): <1аШ 
орега или йейііа орега, съ намѣреніемъ, 
нарочно. — 2) въ част., работа, стара¬ 
ніе для другихъ = услуга, одолженіе, 
аіф орега иіі • орегат Ьгііит ѵігогит 
еДеге, являть себя героями: орегаз <Іаге 
рго тафіго, исправлять должность на¬ 
чальника (о помощникѣ его): тк. аісі 
орегат йагѳ, оказать кому съ своей 
стороны услугу; (о судьѣ) брать на себя 
дѣло, разслѣдовать, разбирать: орегат 
Дате зегтопі аіф, слушать чью рѣчь 
(=кого): орегат Дате аисііопі или йіпегі, 
присутствовать на, при гс: теа, іпа, 
аіф еіс. орега, благодаря мнѣ, тебѣ и 
пр., благодаря моему, твоему и пр. со¬ 
дѣйствію, при моей, твоей и пр. помощи, 
по моей, твоей и пр. винѣ: еа<1ет орега, 
вмѣстѣ съ тѣмъ, заодно. — II) теіюп.: 
a) время свободное для чего-н., досугъ, 
йеезі тіЬі орега: езѣ тіЬі орегаѳ, у 
меня есть время, мнѣ свободно: поп 
орегае езѣ тіЬі, мнѣ некогда, мнѣ не¬ 
удобно, у меня нѣтъжеланія,я не хочу.— 
b) работникъ, а) (об. въ ріиг.) подек- 
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яцики, мастеровые. — Р) (въ ріиг) на¬ 
мятые пособники, шайка. 

брёгагіпз, Іі, ш. съ и безъ Ьото, ра¬ 
ботникъ, поденщикъ. 

брегсйіпт, і, п крышка, покрышка, 
брёгіщепіит, і, п. крышка, покры¬ 

вало. 
брёгіо, рёгйі, регіит, іге, I) покры¬ 

вать, 1) соб.:' итЬгіз іеггаз (о ночи 
•(*). — 2) пер.: а) осыпать, )и<1ісіа <1е<1е* 
^оге, позорить.—Ъ) скрывать, гез орег- 
Чае.— И) закрывать, запирать, Іесіісат. 

брёгіог, Ігі, см. оррегіог 
брёгог, аіпз зпт, агі, работать, тру¬ 

диться, быть занятымъ, а) какъ 1. і. 
^религ. языка, быть занятымъ какимъ-н. 
священнодѣйствіемъ, съ баі., напр. зас- 
гіз = священнодѣйствовать, приносить 
жертву; отс. орегаіиз = совершающій, 
.засгіз: зирегзііііопіЪиз, отправляющій 
суевѣрные обряды: аіііз (ргосіі&ііз) рго- 
сигапбіз, занятый искупленіемъ другихъ 
знаменій); или съ Лаі. божества = слу¬ 
жить, приносить жертву божеству; аЬ- 
зоі. = приносить жертву, священнодѣй¬ 
ствовать. — Ь) вооб., заниматься, быть 
занятымъ чѣмъ, отс. орегаіиз=занятый, 
занимающійся чѣмъ-н., іп сиіе сигапсіа 
{•)*): зіисіііз Біапае (*}*). 

брёгбзё, а(іѵ. съ большимъ трудомъ, 
гСъ большимъ стараніемъ. 

брёгбзпз, а, иш, исполненный труда, 
I) асііѵ. = трудолюбивый, хлопотливый, 
дѣятельный; пер , сильно дѣйствующій, 
ЬегЪа. — И) разз. = сопряженный съ 
большимъ трудомъ, требующій большого 
усилія, трудный, ориз: агіез, ремесла: 
ор. сюіез шипбі, искусно созданная все¬ 
ленная (*(*). 

брегішп, і, п. 1) тайное, сокровенное 
мѣсто; отс. іеШігіз орегіа, земная глубь 
(= подземное царство •(•). — И) тайна, 
орегіа Ароіііпіз, оракулы, 

брёз, пт, см. орз. 
* брІГёг, Гёга, 1‘ёгпт, подающій по¬ 

мощь (+). 
брііех, Псіз, с изготовитель, винов¬ 

никъ, тшніі, творецъ міра; особ, реме¬ 
сленникъ. [тухъ. 

брШо (йрШо), бпіз, ш овчаръ, пас- 
брітиз, а, ит, I) асііѵ., жирный, пи¬ 

тательный, тучный, плодородный, а^ег, 
ге&іо; съ аЫ., Тизсиіапиз а^ег орішиз 
сорііз. — П) разз. = жирный, откормлен¬ 
ный, дородный, а) соб.: Ьоз.— Ь) пер.: 
о) о рѣчи = напыщенный. — р) обога¬ 
щенный, богатый, съ аЫ. (нѣмъ),ргае<Іа 
орішиз. — у) богатый, обильный, пре¬ 
красный, знатный, ргаесіа, йарез (^*): 

зроііа оріша, доспѣхи, снятые съ полко¬ 
водца (полководцемъ-врагомъ); тк. зроііа 
оріша=доспѣхи, снятые съ противника 
въ единоборствѣ. 

бріпаіиз, а, иш, предполагаемый, 
бріпіо, бпіз, і. мнѣніе (субъективное 

основанное на чувствѣ), отс. предполо¬ 
женіе, ожиданіе (прот. ѵегііаз), I) во¬ 
об., оріпіопиш сошшепіа, пустыя мечты; 
съ §еп. оу., ор. ігіиш Іе^іопиш, надежда 
имѣть въ распоряженіи три л.: ор 
іішогіз, воображаемый страхъ, ор. <іѳ 
а^о орішопеш ри&цапііит ргаеЬеге, 
давать поводъ думать, что они сра¬ 
жаются: іп Ьіз Іосіз оріпіо езі съ асе. 
с. іпЧІ, держится мнѣніе, вѣрятъ, что 
2с: оріпіо те іепеі Гаіза, я имѣю лож¬ 
ное мнѣніе: иі теа оріпіо Гегі или езі, 
по моему мнѣнію, на мой взглядъ: іп 
оріпіопе еззе, быть, держаться (какого-н.) 
мнѣнія: іп оріпіопе еззе или ѵегзагі, 
основываться на представленіи, на во¬ 
ображеніи: пешіпі ѵепіеЬаі іп оріпіопеш 
(никому не приходило въ голову) съ 
асе. с. іпі.: ргаеіег или сопіга оріпіо- 
пеш, сверхъ ожиданія: рго оріпіопе 
ТЬгазуЬиіі, согласно съ ожиданіемъ Ѳ-: 
оріпіопе ееіегіиз, скорѣе, чѣмъ можно 
было ожидать. — II) въ част.4 1) мнѣніе 
людей, общее мнѣніе: а) вооб., хорошее 
(высокое) мнѣніе, благопріятное мнѣніе 
о комъ, чемъ, оріпіопеш ЬаЪеге аіф 
геі или сіе а^а ге. — Ь) слава, а) доб¬ 
рая, шахішаш ѵігіиііз оріпіопеш ЬаЬеге, 
слыть величайшимъ храбрецомъ. — Р) 
дурная, іпѵійіае еі іп§гаіі апіші. — 2) 
слухъ, диае оріпіо егаі есіііа (распро¬ 
странился) іп ѵиі&из. 

бріпог, аіиз зит, агі, предполагать, 
полагать, думать (прот. сотрегіит Ьа- 
Ьео: аШгшаге, рго сегіо ЬаЬео), аЦсІ, 
съ асе. с. іпГ.; иі оріпог, какъ я пола¬ 
гаю; одно оріпог, иронич. = полагаю. 

«у Рагі. оріпаіиз, разз., предпола¬ 
гаемый, мнимыи. 

бріпиз, а, иш, только въ іпоріпиз, 
песоріпиз. 

бріійіог, аіиз зцт, агі, помогать, по¬ 
соблять, аіеі: регтшіиш аб Дісешіит. 

брогіеі, ійіі, ёге, ѵегЬ. ітрегз. надо, 
надобно, слѣдуетъ, тк.=цѣлесообразно, 
полезно, съ соу., съ асе. с. іпі., безъ 
опредѣленнаго подлежащаго съ іпГ. 
оррёйо, ёге, надругаться, издѣваться, 

аісі (!). 
оррёгіог, регііпз и регіиз зит, Ігі, 

I) іпіг. ждать, подождать, іѣісіет: ипиш 
йіеш.— II) іг. ждать, дожидаться. аЬрп. 
іешрога зиа: съ иі с. соп). 
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оррёіо, Іті и Хі, Ниш, ёге, итти на¬ 
встрѣчу, подвергаться чему, роепаз аіф 
геі, пострадать за что; особ. орр. тог- 
Іет и (поэт.) одно орр., умирать. 

оррійапиз, а, ит, городской (изъ го¬ 
рода, въ любомъ городѣ, кромѣ Рима); 
зиЪзІ. оррійапиз, і, ш. горожанинъ; ча¬ 
сто ріиг. оррійапі, бгит, т. горожане 
(прот. ра^апі или сиііогез, поселяне). 

оррХйб, айѵ. весьма, вполнѣ, крайне; 
отс. орр. циат, черезчуръ, необыкно¬ 
венно. 

орріййіпт, і, п. городовъ, 
оррійит, і, п. укрѣпленный пунктъ, 

укрѣпленное мѣсто, городъ (тк. о Римѣ, 
напр. заприте рег Ігійиит іп оррійо 
ріиіззе). 
оррі^пёго, аѵі, аіпт, аге, заклады¬ 

вать, отдавать подъ залогъ. 
оррііо, (аѵі), аіит, аге, загоражи¬ 

вать, запруживать, запирать. 
орріёо, ріёѵі, ріёіит, ріёге, напол¬ 

нять (соб. и пер.). 
оррбпо, рбзйі, рбзХіпт, ёге, I) класть 

передъ, ставить передъ, держать пе¬ 
редъ чѣмъ, помѣщать противъ, противо¬ 
поставлять, особ, для защиты или отра¬ 
женія, аіцй или аіцт; аЦй или аіцт съ 
ай, апіе с. асе. (тапит апіе осиіоз, 
держать передъ глазами, закрывать глаза 
рукою); аідй или аЦт съ сіаѣ. (передъ, 
противъ) или съ рго с. аЫ. (напр. сог- 
риз рго аіцо): аідт съ іп с. аЫ. (напр. 
рейііез іп гіра); отс. (о неодуш.) орро- 
зііиз аіеі геі (напр. зоіі), противостоя¬ 
щій; оррозііиз, тк. съ (Іа*, или съ соп- 
іга с. асе., противолежащій (о мѣстно¬ 
сти). — П) пер.: 1) выставлять, подвер¬ 
гать опасности, дурному воздѣйствію 
2с, зе регіеиііз: зоіиз орропог а<1 отпе 
регіеиіит. — 2) словами противопоста¬ 
влять, а) что-н. страшное выставлять 
на видъ, аісі Хогтійіпез. — Ь) въ опро¬ 
верженіе противопоставлять, въ опро¬ 
верженіе приводить, указывать на что, 
возражать, поп тіпогет зиат аисіогі- 
Іаіет. — с) сравнивая противопоста¬ 
влять, сопоставлять, ак^й аісі геі. 

оррогШпё, айѵ. удобно,* своевременно. 
оррогШпХІаз, аііз, Г. удобство, I) удоб¬ 

ство, выгодность, благопріятность = 
удобное, благопріятное положеніе или 
свойство, Іосі. — II) пер.: а) удобное 
время, благопріятный моментъ, удоб¬ 
ный, благопріятный случай, оррогіипі- 
Іаіез соггшпреге: оррогіипііаз зиае еі 
ИЪегогиш аеіаііз, соблазнительный слу¬ 
чай, который доставляли его собствен¬ 
ные годы и возрастъ его дѣтей. — Ъ) 

тѣлесное и умств. благопріятное свой¬ 
ство, цѣлесообразное устройство, сот— 
рогіз.— с) благопріятное обстоятельство, 
выгода, ЬаЪегѳ (представлять) оррогіи- 
пііаіет асі аіцсі: оррогіипііаіе аіщиа 
йаіа, если представится какое-н. благо¬ 
пріятное обстоятельство (удобный слу¬ 
чай). 
оррогійпиз, а, пт, удобный, I) по по¬ 

ложенію удобный, благопріятный, при¬ 
годный для извѣстной цѣли, 1) соб.: 
Іоса; съ йаі. цѣли (для), Іосиз оррогіи- 
пиз ехріісапйіз сорііз. — 2) пер.: а) по 
времени, удобный, благопріятный, Іет- 
риз, аеіаз; съ йаі. цѣли, пох оррогіипа 
езі егирііопі, благопріятствуетъ. — Ь) по 
качеству годный, а) о неодуш., съ йаі. 
цѣли, оррогідшае зипі зіпдиіаѳ (гез) ге- 
Ъиз іеге зіп^иііз, каждое обстоятельства’ 
само по себѣ служитъ почти только для 
одной цѣли.—(!) о лицахъ, годный, под¬ 
ходящій, способный, Ьотіпез; съ йаі. 
или съ ай с. асе. цѣли. — II) прегн., 
удобный для нападенія = подверженный, 
нападенію, вооб. легко подвергающійся, 
подверженный, аѣзоі. или съ йаі. лица, 
или вещи, которой кто илн что подвер¬ 
жено, а) о мѣстности, Іоса, игЬіз Іоса: 
оррогіипа сопзіііо игЬз; ріиг. зиЬз!., ор¬ 
рогіипа, бгит, п. мѣста (пункты), под¬ 
верженныя вражескому нападенію. —/9) о- 
лицахъ, съ йаі., саѵеге Іатеп песиЬі 
Ьозіі оррогіипиз йегеі, чтобы гдѣ-н. не 
предоставить врагу удобнаго случая къ 
нападенію. — тк. Коташіз оррогіипиз 
Ьиіс егирііопі іиіі; особ, часто оррогіи¬ 
пиз іпрігіае, легко подвергающійся обидѣ, 
кого легко обидѣть. 

оррбзХІиз, въ зіп(у. только аЫ. П, ш. 
противопоставленіе, I) асііѵ., ріиг., 1а- 
Іегит позігогит оррозііиз роШсетиг. — 
II) разз. = противостояніе, зоіѳт Іипае- 
оррозііи зоіегѳ йейсеге. 

орргеззХо, бпіз, Г. насильство, а) на¬ 
силіе. — Ъ) насильственное окруженіе,, 
нечаянное нападеніе, сигіае (на к.) 

орргіто, ргеззі, ргеззит, ёге, I) при¬ 
давливать, прижимать, А) соб.: 1) во— 
об.: зіпізіга тапи тиііегіз ресіиз. — 
2) прегн., придавливать=задавить, раз¬ 
давить, задушить, засыпать, а) вооб.,, 
особ, въ разз., сіаззіз орргезза езі, 
флотъ потопленъ. — Ь) пламя тушить,, 
адиае тиііііийіпе ѵіз Яаттаѳ орргіті- 
1иг.~В) пер.: 1)подавлять, прекращать, 
полагать конецъ чему, а) вооб.: е^из геі 
тепііопѳт: ігат: циой орргітііиг еі- 
аЬзсопйіІиг, что стараются замять и, 
скрываютъ. — Ь) скрывать, іпзідпе ѵегЬ 
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^критерій истины). — 2) кого-н. пода¬ 
влять, угнетать, о непріятныхъ обстоя¬ 
тельствахъ всякаго рода, особ, въ разз., 
орргіті аеге аііепо: Итоге орргеззиз., 
одолѣваемый страхомъ: зотпо орргеззиз, 
въ глубокомъ снѣ. — 3) ело подавить, 
потушить, прекратить, положить ко¬ 
нецъ; регпісіозат роіепііат: іитиііит, 
ігаисіет: огаііопет, прервать. — 4) въ 
качествѣ противника, врага, преслѣдо¬ 
вателя, подавлять, а) на войнѣ = пора¬ 
жать, побѣждать, расправиться, покон¬ 
чить съ кѣмъ, паііопет АПоЬго^ит: 
абѵегзагіоз.—Ъ) въ полит, жизни, передъ 
судомъ іс«= ниспровергать, уничтожать, 
приготовлять гибель, аЦт, ИЪегіаіет: 
аідт іпщио ]и<1ісіо.—5) кого-н. на словѣ 
г с поймать, крѣпко держать, не выпу¬ 
скать, іпзііііі, орргеззіі, поп гешізіі. — 
II) внезапно нападать, нападать врас¬ 
плохъ, заставать врасплохъ, А) соб.: 
іпсаиіоз: іп іаЪегпасиІо орргіті. — В) 
пер., а) неожиданно застигать, пости¬ 
гать, аіцт орргітіі пох, сіайез: Іисе 
орргеззиз, застигнутый разсвѣтомъ. — Ь) 
о лицахъ, кого-н. застигать врасплохъ, 
приводить въ смущеніе, поставить вту- 
пикъ, аЦтп сопзіііо (быстротою своего 
рѣшенія): зиЪііо аЬ аЦо орргіті (во¬ 
просами). 

орргбЪгІит, Іі,п. укоръ=поруганіе, 
позоръ, аісі орргоЬгіо еззе, послужить 
въ де; шеіоп.: а) о лицахъ, позоръ. — 
Ъ) бранное слово, бранная рѣчь. 
орридпаііо, бпіз, Г. приступъ, напа¬ 

деніе, штурмъ, атака; пер., въ полит, 
жизни и передъ судомъ=нападеніе, оп¬ 
позиція; въ част., а) способъ осады 
или штурма. — Ь) осадное искусство. 
орри^паібг, бгіз, т. нападающій, иду¬ 

щій приступомъ (соб. и пер.). 
орри^по, аѵі, аіош, аге, итти при¬ 

ступомъ, I) нападать на кого, что (прот. 
сіеіепбеге), акіт, Масейопіат, особ. 
птти приступомъ, нападать, штурмовать, 
атаковать, и въ этомъ смыслѣ осаждать, 
сазіга: игЬет поп согопа, зей орегі- 
Ъиз. — II) пер., нападать, осаждать 
(прот аідіі йе&пйеге: рго а^а ге рго- 
ри^паге), а^т арегіе ресипіа, пытаться 
подкупить кого. 

орз, бріз, і, (зіп§. только въ §еп., асе. 
и аЫ.), I) сила, какъ средство къ до¬ 
стиженію чего-л., а) средства, вспомо¬ 
гательныя средства, богатство, имуще¬ 
ство, состояніе, гигіз орез, инвентарь 
(*|^: оріѣиз ѵаіеге. — Ь) сила боевая = 
войско, ге^ііз оріЬиз ргаееззе.—с) сила= 
могущество, вліяніе, значеніе, орез Ьа- 

сейаепюшогшп. — II) физическая сила, 
отпі оре епііаг, иі еіс., всѣми силами: 
езі оріз позігае, въ нашихъ силахъ, въ 
нашей власти (*)*). — III) помощь, орет 
іеггѳ аісі. 

орзоп..., см. оЪзоп... 
оріаШіз, е, желательный, желанный. 
орШІо, бпіз, і. желаніе. 
орШб, см. оріаіиз. 
оріаіиз, а, шп, РАф. желанный, прі¬ 

ятный; зиЬзі., оріаіит, і, п. желаемое, 
желаніе; отс. оріаіо, по желанію. 

оріішаз, аіГз, лучшій, знатнѣйшій; 
зиЬзі., оріішаз, аііз, т. ревнитель о 
благѣ отечества,патріотъ, аристократъ; 
об. ріиг., патріоты=аристократическая 
партія, аристократы (прот. рориіагез, 
народная партія), 

оріітё, асіѵ. см. Ъепе. 
оріітпз, а, пт, см. Ьопиз. 
орііо, бпіз, I) (іет.) свободный вы¬ 

боръ = свободная воля, свобода, зі тіЬі 
орііо багеіиг, иігит таііт (Іеіепйеге, 
ап еіс., если бы мнѣ предоставлялось вы¬ 
брать одно изъ двухъ и пр.—П) (тазе.) 
какъ воен. і. і. = помощникъ центуріона, 
Фельдфебель. 

* орііѵиз, а, пт, свободно избран¬ 
ный, облюбованный. 

оріо, аѵі, аіпт, аге, высматривать 
для себя, I) избирая = избирать, выби¬ 
рать, Іосит іесіо (і*); съ вопрос, предл. 
(съ иігит... ап). — II) желая = желать, 
обнаруживать желаніе, іііат Гогіипат; 
съ іпі*., съ асе. с. іпй; съ иі или съ пе 
с. сощ.; съ однимъ сощ. (*)•); аісі = 
желать кому чего, 

орійтё, айѵ. см. Ъепе. 
орійтиз (оріітиз), см. Ъопиз. 
* брйіепз, епііз, паралл. ф. къ ори- 

Іепіиз; зиЬзі., ориіепіез, богатые, бо¬ 
гачи (прот раирегез) 
брйіепіёг, айѵ богато = великолѣпно, 

прекрасно 
брйіепііа, ае, Г. I) благосостояніе, бо¬ 

гатство (прот е^езіаз, іпоріа). —II) по¬ 
литическая сила, могущество. 

* брйіепіо, аге, обогащать (•(•). 
брйіепіиз, а, шп, богатый средствами 

къ достиженію чего-л. (прот. іпорз), 
I) богатый физич. средствами, особ, 
имущественными, богатый, зажиточный, 
1) соб.: Ъотіпез, состоятельные: сіѵііаз; 
съ аЫ., ехегсііиз ргаейа ор.: съ §еп., 
ориіепіа Ьопогит соріа (і*). — 2) пер.: 
а) богатый деньгами, полный, аегагі- 
ит. — Ъ) богатый, значительный, бле¬ 
стящій, зіірешііа —II) богатый внутрен¬ 
ними средствами: а) военными силами = 
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сильпый, тіпиз ор а^теп. — Ь) могу¬ 
ществомъ, вліяніемъ=могущественный, 
вліятельный, ге&ез, іасііо; ріиг, зиЬз!., 
ориіепііогез (прот. Ьшпіііогез). 

1. брив, рёгіз,п. дѣло, работа, І)соб.: 
1) какъ дѣятельность, работа, ориз диае- 
геге. — 2) какъ результатъ работы, 
произведеніе, а) сооруженіе, строеніе, 
зданіе, орега игЬапа: ориз іасеге (воз¬ 
двигать), — Ь) произведеніе искусства, 
художественное произведеніе, ориз А1- 
сітебопііз (і*). — с) сочиненіе, книга, 
ориз ЬаЬео іп тапіЬиз. — (і) сельское 
хозяйство, земледѣліе, орега ішпі, рабо¬ 
таютъ: ориз гизіісит іасеге.—е) о сра¬ 
женіи, дгаѵѳ ориз Магііз (|). — Особо 
а) шаицекопная работа, укрѣпленіе, 
сазігогит: орега оЬрсѳге. — осадиое 
сооруженіе (прнкопы, апроши іс), осад- 
пая машина (башня гс), игЬет орегіЬиз 
орри^пагѳ или сіашіегѳ. — И) пер.: 1) 
дѣло, дѣяніе, орега іттогіаііа есіеге — 
2) работа человѣческихъ рукъ, ручная 
работа, искусство, Іосиз ѳ&ге&іе паіига 
еі орегѳ типііиз. — 3) трудъ, дѣятель¬ 
ность, усиліе, стараніе, та^по ореге, 
съ большимъ трудомъ = въ высокой сте¬ 
пени, сильно, убѣдительно, весьма, осо¬ 
бенно : Іапіо ореге, съ такимъ усиліемъ, 
съ такимъ трудомъ, столь, въ такой 
степени: диапіо ореге, въ какой сте¬ 
пени, сколь много, сколько: пітіо ореге, 
чрезмѣрно, слишкомъ. — 4) дѣйствіе, ориз 
теае зепзіі Ьазіае (*(•). 

2. бриз, п. іпйесі. у класс, только въ 
соединеніи ориз езі = нужно, есть на¬ 
добность въ комъ или чемъ для извѣст¬ 
ной цѣли, съ сіаі. лица и съ обозначе¬ 
ніемъ нужнаго предмета, въ а) пот.: <1их 
поЬіз ориз езі: поЬіз ехетріа ориз зипі: 
зі яиісі ірзі а Саезаге ориз еззеі, если бы 
ему нужно было что-н. отъ Ц.— аЫ.: 
аисіогііаіѳ Іий поѣіз ориз езі. ориз іиіі 
Нігііо сопѵѳпіо.— у) рѣдко ^еп.^иапіі 
аг^епіі ориз Гиіѣ. — 6) зир. 2.: диосі зсііи 
ориз езі.— *) съ іпі. или асе. с. іп!.: 
Яиісі ориз езі аШгтаге? — $) аЬзоІ., зіе 
ориз езі (*(•). 
бризейіит, і, п. небольшой трудъ, 

небольшое произведеніе, небольшое со¬ 
чиненіе. 

1. бга, ае, ?. край чѳго-н., конецъ, 
предѣлъ, I) вооб., сііреі, ободокъ щ. (*(•): 
зііѵае, опушка л.; поэт., огае ЬеШ, оправа 
картины театра военныхъ дѣйствій — 
картина или театръ военныхъ дѣйствій 
или театръ войны. — II) въ част., а) мор¬ 
ской берегъ, Ііаііаѳ: шагіііта (тк. те- 
іоп. = приморскіе жители).— Ь) страна 

свѣта, страна; поэт., огае Ішпіпіз, бѣ¬ 
лый свѣтъ, земля. — с) земной поясъ. 

2. бга, ае, $. корабельный канатъ, при¬ 
чалъ, огаз ргаесісіеге (разрубать), гезоК 
У€|ге (развязывать). 

огаейіит, і, п. оракулъ, I) какъ мѣ~ 
сто = прорицалище. — II) какъ прори¬ 
цаніе = оракулъ, изреченіе боговъ; отс- 
пер., прорицаніе, предсказаніе. 

огаііо, бпіз, 1.1) рѣчь, 1) всоб., рѣчь, 
какъ способность выражать свои мысли, 
даръ слова: гаііопіз еі огаііопіз ѳхрегз, на- 
обладающій умомъ и даромъ слова. — 
2) въ част., какъ способъ изложенія, 
a) ораторское изложеніе, 'иігіиздие ога- 
ііопіз Гасиііаз, способность употреблять - 
тотъ и другой родъ изложенія (риторич. 
и филос.). — ѣ) даръ слова, краснорѣчіе, 
заііз іп ео йііі огаііопіз.— с) образа 
изложенія, слогъ. — II) теіоп , рѣчь, 
какъ изложенная мысль = слова, аіф: 
Ьас огаііопе ЬаЬііа, послѣ этихъ словъ,, 
въ связи тк. = возраженіе, ізіа огаііо; 
и =. оправдательная рѣчь, оправданіе, 
извиненіе, регсерШ огаііопе еогит. — 
Въ част.: а) рѣчь, составленная по пра¬ 
виламъ ораторскаго искусства, тк. іи 
аЦт* рго аЦо: огаііопет іасегѳ или 
сопйсеге: огаііопет ЬаЬеге, гесііаге, 
(іісеге. Прегн., предметъ рѣчи, тема. — 
b) проза, сполна огаііо зоіиіа (прот. 
огаііо роёііса, роёта, ѵегзиз). 

бгаііипейіа, ае, 1. небольшая рѣчь,, 
красивая рѣчь. 

бгаібг, бгіз, т. ораторъ, а) по госу¬ 
дарственному дѣлу посланный переговор¬ 
щикъ, посредникъ, и въ этомъ смыслѣ =- 
посолъ. — Ь) ораторъ въ соб. см. 

бгаібгіпз, а, шп, ораторскій. 
* бгаійз, й, ш. прошеніе, просьба,, 

огаіи Іио, по твоей просьбѣ. 
* огѣаібг, бгіз, т. виновникъ осиро- 

тѣнія, лишившій дѣтей, позігі огЬаіог*. 
виновникъ моего осиротѣнія (объ Ахил¬ 
лѣ +). 

огЬіз, із, т. I) кругъ, 1) вооб : іп 
огѣет іогдиеге, кружить, вертѣть: едиі- 
Іаге іп огЬет, Ѣздить кругомъ (•(•); отс. 
огЬіз заііаіогіиз, танцовальный кругъ г 
огѣ. гоіаѳ, косящатый ободъ колеса. — 
2) въ част.: а) какъ воен. 1.1. = кругъ, 
карре, іп огЬет сопзізіеге, становиться въ 
кругъ, образовывать кругъ: іп огЬепт- 
соіге: іп огЬет ри^паге, сражаться, об¬ 
разовавши карре. — Ь) о небесныхъ кру¬ 
гахъ, огѣіз зі^пііег, зодіакъ: огЬез йпіеп- 
Іез, горизонтъ: огЬіз Іасіеиз, млечный* 
путь.— с) объ изгибахъ, кругообразныхъ 
движеніяхъ (|); о круговомъ обращеніи*. 
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теченіи года (*)•); о круговомъ обращеніи 
занятій и явленій (рег огЬет, по оче¬ 
реди, по порядку: зепіз Ъогіз іп огЬет 
ри^паѵегіші); о Замкнутомъ кругѣ, со¬ 
вокупности странъ и нхъ обитателей на 
землѣ, огЬіз іеггагшп, земля, земной 
шаръ. — П) кружокъ, круглая поверх¬ 
ность, 1) вооб.: огЬіз тепзае, круглая 
столовая доска (|): огЬіз депишп, ко¬ 
лѣнная косточка (І). — 2) въ част.: а) о 
небесныхъ свѣтилахъ: а) дискъ солнца, 
луны, съ и безъ зоііз и Іипае.—р) (поэт.) 
небо, огЬіз іеггае, земной кругъ, кругъ 
свѣта (по представленію древнихъ), 
земля; отс.поэт == земля,страна (напр. 
огЬ. Еоиз, востокъ); и = царство (Сгеіе, 
диае теиз езі огЬіз); теіоп. = родъ че¬ 
ловѣческій. — Ь) о различныхъ предм.: 
а) кругъ диска (|).— Р) щитъ (|). — 
у) колесо (тк. о колесѣ Фортуны |). — 
б) глазная впадина, тк. глаза (*)*). 

огЫіа, ае, Г. колея, путь. 
огЪКіаз, аііз, I. осиротѣніе = круглое 

сиротство, бездѣіство; пер., огЬіі^з геі 
риЬІісае ѵігогит іаііит, потеря государ¬ 
ствомъ такихъ мужей. 

огЪо, аті, аіпт, аге, I) лишать роди¬ 
телей или дѣтей,Шіо огЬаіиз.—И) пер., 
кого или чего-н. нужнаго, близкаго, до¬ 
рогого лишать, аіят или аіяб аіда гѳ. 

огЪиз, а, пт, осиротѣлый, не имѣю¬ 
щій родителей, отца, бездѣтный (съ §еп. 
или съ аЬ с. аЫ.); зиЬзі., огЬиз, і, т. 
и огЬа, ае, Г. сирота; отс. огЬі огЬае- 
дие, сироты и вдовы. — И) пер.: а) осиро¬ 
тѣлый, потерявшій что, аЬзоІ. или съ аЬ 
с. аЫ.— 4) лишенный чего, не имѣющій 
чего, безъ чего, съ аЫ. или (поэт.) съ деп. 

огса, ае, ?. бочка. 
* огсЬ&з, абів, Г. родъ оливки (*(*). 
огбешп, см. Ьогбешп. 
огбіпаі^пз, а, пт, сообразный съ по¬ 

рядкомъ и обыкновеніемъ, правильный, 
обыкновенный. 

огбіпаііт, абѵ. по порядку, I) еоб., 
а) по порядку, по очереди. — Ь) въ по¬ 
рядкѣ (прот. раззіт). — с) по состав¬ 
нымъ частямъ.—И) пер., по порядку= 
правильно, какъ слѣдуетъ, 

огбіпаіпв, а, шп, РАб). правильный, 
огбіпо, аті, а(шп, аге, I) приводить 

въ порядокъ, ставить въ строй, строить 
въ линію, соріаз: агЬизіа зиісіз, сажать 
деревья крестъ-накрестъ (+).—П) пер., 
а) вооб., приводить въ порядокъ, рас¬ 
полагать въ порядкѣ, ашюз (-(-): шаді- 
зігаіпз: гез риЬисаз, прагматически изла¬ 
гать историческія событія(*(*).*--Ь) прегн., 
приводить въ порядокъ, упорядочивать, 

устраивать, дѣлать распоряженіе насчетъ 
чего, (іізсірііпат. 

огбіог, огзпа ват, Ігі, начинать, 
I) вооб.: аііегіиз ѵііае диоббат іпіііит.— 
II) въ част., говоря, излагая начинать, 
приступать къ ч., начинать разсказывать 
о чемъ, начинать описывать что, а) вооб.: 
«) съ асе.: огаііопет: Ьеіішп, геіщиаз 
гез: зесі аЬ іпіііо езі огбіепбиз, но о 
немъ (о его жизни) должно начать гово¬ 
рить съ начала. —/0) съ іпі.: бе аіда 
ге бізриіаге.— у) аѣзоі.: а ргіпсіріо.— 
b) прегн., начинать говорить, зіе огзиз 
АроПо (•)•). 

огбо, біпіз, ш. I) рядъ, 1) вооб.: 
адтіпіз: зі^погит; отс. огбіпе, по по¬ 
рядку, какъ слѣдуетъ: ех огбіпе, по по¬ 
рядку, по очереди; отс. (поэт.) = тот¬ 
часъ: іп огбіпет или (-)-) іп огбіпе, по 
порядку, по очереди: пиііо огбіпе, безъ 
всякаго порядка: ехіга огбіпет, изъ ряда 
вонъ = необыкновенно, чрезвычайно, 
тк. = противъ всякаго порядка, противъ 
обыкновенія, противъ обычая.—2) въ 
част. ? а) рядъ = слой, пластъ, саезрі- 
ішп, агЪогиш.— Ъ) рядъ скамей или си¬ 
дѣній, о гребныхъ скамьяхъ, тк. іп диа- 
іиогбесіт огбіпіЪиз зебеге, сидѣть въ 
театрѣ въ мѣстахъ, назначенныхъ для 
всадниковъ=быть всадникомъ.—с) какъ 
воен. 1. і. = линія, шеренга, огбіпез 
ехріісаге (разомкнуть);' отрядъ, центурія, 
огбіпет бисеге, вести центурію, коман¬ 
довать ц., служить или быть центуріо¬ 
номъ : аідт іп огбіпет содеге, заставить 
кого стать въ строй, карт. = унижать 
чье достоинство, унижать, обижать (ср. 
„приструнивать кого"): пішішп іп огбі¬ 
пет зе ірзпт содеге, ронять свое до¬ 
стоинство, унижать себя. — Меіоп., а) 
мѣсто или должность центуріона, чинъ 
центуріона. — Ь) центуріонъ, огбіпез 
ргіті, центуріоны первыхъ центурій. — 
c) разрядъ, а) сословіе, огбо атрііззі- 
пшз или зепаіогіиз: Ьіс огбо, сенатъ: 
огбо еяиезѣег, всадническое сословіе: 
огбо ребезіег, классъ гражданъ, которые 
служатъ въ пѣхотѣ.-—/0) разрядъ, классъ, 
званіе, ЬшпШз: зсгіЪагит. — II) поря¬ 
докъ, надлежащая послѣдовательность, 
передовой порядокъ (правильный ходъ, 
движеніе), правильное устройство, аппа- 
Іішп. зиит огбіпет (рядъ своихъ не¬ 
счастій) регсиггеге: іп огбіпет зе геіегге, 
прійти снова въ надлежащій порядокъ г 
гез іп огбіпет аббисеге или гѳбідегѳ, 
привести въ порядокъ: огбіпез ѣетрогшп 
ехріісаге, излагать событія въ хроно¬ 
логическомъ порядкѣ. 
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ог&Іа, бгшп, п. вакханалія (ночное 
таинственное служеніе въ честь Вакха *{*). 

бгІсЬаісшп, і, п. желтая мѣдь, 
бгіепз, епііа, т. I) восходящее солнце, 

олицетв., богъ солнца (=зо11); теіоп., 
а) востокъ (прот. оссійепз). — Ь) вос¬ 
точная земля, востокъ (прот. оссійѳпз). 

бгі&о, &ІИІ9, і. I) начало, аЪ аідо огі- 
§іпет ІгаЬеге, вести начало, происхо¬ 
дить отъ к.; отс. огідіпез, начала (древ¬ 
няя исторія итал. народа, сочиненіе 
Катона). — II) происхожденіе, 1) соб.: 
раіѳгпа, таіета. — 2) теіоп.: а) родъ, 
семья, аЬ огідіпѳ иіііта зіігріз Кот. 
^епегаіиз, происходящій отъ весьма древ¬ 
няго р. рода. — Ъ) родоначальникъ, ви¬ 
новникъ, тшиіі, творецъ міра (*[*); пер., 
митрополія. 

бгіог, огіиа вит, бгіійгиз, ігі, под¬ 
ниматься, I) о лицахъ, подниматься, 
вставать, сопзпі огіепз <іе посіе. — 
II) пер., подыматься, 1) о солнцѣ и 
звѣздахъ, восходить (прот. сайеге, оссі- 
(Іеге, оссшпЬеге), зіеИа огіідіг (|): зоі 
огіиз, восходъ солнца, утро: огіа Іпсе, 
съ разсвѣтомъ, на разсвѣтѣ; отс. огіепз 
зоі, востокъ (ср, огіепз). — 2) вооб., 
подниматься, возникать, начинаться, 
брать начало ( = вытекать), происте¬ 
кать, аЬзоІ. или съ ех, аЬ' с. аЫ. (о 
рѣкахъ, бурѣ, огнѣ, о физическихъ и 
душев. обстоятельствахъ); отс. а) про¬ 
исходить (о лицахъ), аѣзоі. или съ ех, 
аЬ с. аЫ. — ѣ) произрастать, о расте¬ 
ніяхъ. — с) начинаться, аѣзоі. или съ 
аЬ с. аЫ. —Іпй. ргаез. по 3 спр., 
огіог, огбгіз, огііиг, огітиг, огітіпі; тк. 
соф. ітрегі. огбгеіиг. 

бгішкіиа, а, ит, происходящій, веду¬ 
щій свое начало или происхожденіе, съ 
аЪ, ех с. аЫ, или съ аЫ. 

огпатепіит, і, п. I) приготовленіе, 
снарядъ, вооруженіе; отс. въ ріиг., 
предметы снаряженія или вооруженія, 
принадлежности, необходимыя средства, 
сеіегае соріае, огпашепіа, ргаезіШа ѵе- 
зіга: огпашепіа расіз. — П) прегн.: а) 
украшеніе, въ ріиг., предметы украше¬ 
нія, драгоцѣнности, художественныя про¬ 
изведенія, огпашепіа саріііз. — карт., 
отатепіо еззе сіѵііаіі, служить укра¬ 
шеніемъ г. — Ь) отличіе, почесть, огпа- 
тепііз аЦт атсеге. 

огпаіё? айѵ. нарядно, красиво, изящно, 
огпаіпх, ігісіз, ѣ головная уборщица 

(раба-парикмахерша). 
1. огпаіиа, а, ит, РАф. I) снаряжен¬ 

ный, снабженный всѣмъ необходимымъ, 
аЬзоІ. или съ аЫ. — И) прегн.: а) укра¬ 

шенный, красивый, изящный, особ, о 
рѣчи и ораторѣ. — Ь) огпаіиз и чаще 
отаііззітиз, прекрасный, отличный, какъ 
титулъ в высокопочтенный. — с) почет¬ 
ный, дѣлающій честь, лестный, йісешіі 
Гасішаз.—4) почтённый,іезіітопііз, Ьопо- 
гіЬиз. 

2. огааійа, йа, т. I) снаряженіе = 
одежда, костюмъ, вооруженіе (гладіато¬ 
ровъ). — II) прегн., украшеніе, убран¬ 
ство, 1) соб.: игЫз, украшеніе города 
произведеніями искусства. — 2) пер., 
украшеніе, саеіі. 

ото, аѵі, аіит, аге, I) снаряжать, 
снабжать всѣмъ необходимымъ, приго¬ 
товлять, устраивать, сопѵіѵіит: ехегсі- 
іит: афт агтіз, вооружать кого (*(■): 
ргоѵіпсіат, дать провинціи начальника 
и все необходимое для него: сопзиіез, 
ргаеіогез, снабдить консула, претора 
всѣми необходимыми для управленія или 
команды средствами (ассигновать деньги, 
дать солдатъ, чиновниковъ).—И) прегн., 
украшать, наряжать, 1) соб.. сарШоз, 
убрать волосы на головѣ, сдѣлать при¬ 
ческу (*)*). съ аЫ. (чѣмъ), зериісгшп 
СаііИпаѳ ЙогіЬиз. — 2) пер.: а) прикра¬ 
шивать, хвалить, выхвалять, превозно¬ 
сить, афй или афт. — Ь) отличать, воз¬ 
вышать, содѣйствовать чьему почету, 
почтить чѣмъ, афт: афт или аі4<і 
афа ге. 

опта, і, Г. ясенецъ (горный ясень), 
ого, аѵі, аіит, аге, I) іпіг. говорить, 

А) вооб., аЬзоІ. и рго зѳ. — В) въ част.: 
молиться, просить, іаІіЪиз йісііз (|).— 
П) 1г. говорить, 1) излагать, вести, 1і- 
Іет, саизат. — 2) просить, афт: аихі- 
Ііит; съ двумя асе. (кого о чемъ), тиііа 
йеоз (*}*); съ иі или пѳ с. соф., съ 
однимъ соф., съ іпГ. 

огрЬна, і, т. орФЪ (морская рыба), 
огаа, огит, п. I) начало, начинаніе.— 

И) (поэт.) = слова, рѣчь, 
огзйа, йа, т. начинаніе, предпріятіе, 
огійа, йа, т. I) восхожденіе, восходъ 

(прот. оссазиз, оЪііиз), зоііз, Іипаѳ; те- 
Іоп., огіиз зоііз, востокъ. — И) пер.: 
1) происхожденіе, начало, ІгіЬипісіае 
роіезіаііз. — 2) происхожденіе, рожде¬ 
ніе, риегогшп: ргіто огіи, тотчасъ по¬ 
слѣ рожденія. 

1. оа, бгіа, п. Т) лицо, I) вооб.: а) 
соб.: оз ргаѳЬеге ай сопіитеііат, под* 
вергать себя личному оскорбленію: іп 
огѳ зипі отпіа, все дѣйствіе зависитъ 
отъ выраженія лица. — Ъ) теіоп а) = 
глаза, іп оге отпіит ѵегзагі: тогее^из 
(въ его присутствіи) ф^иіаіиг. — р) дер- 
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узость, безстыдство, аіф: оз йигшп, 
мѣдный лобъ. — 2) рожа, голова, Согдо- 
піз: ога Ъоггепйа (!). — II) ротъ, а) 
соб.: іп оге Ъаѣеге, имѣть на языкѣ 
(= часто говорить): іп оге отпішп или 
іп оге ѵиі&і еззе: іп ога 'Ьотіпит аѣіге, 

•стать предметомъ людскихъ толковъ: 
сто оге, единогласно; карт , ехоге аіциѳ 
іапсіЬиз Ьеііі. — ѣ) теіоп., языкъ, іасеге 
отпез ипо оге Ьаііпоз, сдѣлать всѣхъ 
латинами, говорящими на одномъ языкѣ 
<І*); отс. а) выговоръ, оз аЦиѳ огаііо.— 
р) рѣчь, краснорѣчіе, агйог огіз. — с) 
пер.: а) отверстіе, входъ, дыра, зресиз: 
чіоііі: шсегіз (і*). — /9) о рѣкахъ, устье, 
ТіЪегіз; тк источникъ, начало, ога по- 
ѵеш Тітаѵі (*(•). — у) ога паѵіит го- 
«ігаіа, носы корабельные (!). 

2. бз, оззіз, п. кость, рІог. озза = 
жости, остовъ. 

озсёп, сіпіз, т. вѣшая птица. 
* озсШшп, і, п. Фигурка, маска Вакха 

изъ воска (!) 
озсііо, аге, и озсііог, агі, зѣвать; 

отс. озсііапз, сонливый, вялый, равно¬ 
душный, безучастный. 

озсйіаііо, бпіз, $. цѣлованіе, 
озсйіог, аіиз зшп, агі, цѣловать, 
озсйіит, і, п. ротикъ; теіоп. = по¬ 

цѣлуй, озсиіа Идеге, цѣловать (!). 
оззёнз, а, шп, костяной, 
озіепйо, іепйі, іепіит и (ноздн.) іеп- 

•зшп, ёге, I) протягивать напротивъ, 
держать тредъ чѣмъ, отс. а) выста¬ 
влять. предоставлять, зиріпаіаз Адиііопі 
#1еЬаз (!). — ѣ) показывать, оз зиит 
рориіо. зе аісі; какъ воен і. і. = для 
отвода глазъ или съ цѣлью испугать вра¬ 
говъ, показывать, выводить, рейезігез 
соріаз. орридпаііопет, сдѣлать ложную 
атаку. — II) пер : 1) вооб.: зе озі. аісі, 
показываться, являться. — 2) въ част.: 
а) выставлять на видъ что-н. ожидаемое, 
а) сулить, зрет, обнадеживать: зрет 
іаізат, морочить ложною надеждою: тѳ- 
іит, запугивать: пшшіз, обѣщать, ѣеі- 
Іит, грозить войною. — /9) возражая вы¬ 
ставлять на видъ, представлять, йеісп- 
зіопет (основанія защиты). — Ь) пока¬ 
зывать, а) обнаруживать, являть, зс 
аісі іпітісшп: ѵігіиіет —/?) обнаружи¬ 
вать, объявлять, открывать, аісі зепіѳп- 
ііат зиат; съ асе. с. іп?. 

озіепіаііо, бпіз, ?. I) показываніе, особ, 
для обмана враговъ, озіепіаііопіз саиза, 
чтобы обратить на себя вниманіе. — 
И) пер.: а) выставленіе на показъ, а) 
хвастовство, хвастливое обѣщаніе, аѣзоі. 
(тк. въ ріиг.) или съ §еп. (чѣмъ).— /9) 

ложный видъ, притворство (прот. ѵегі- 
іаз). — Ъ) обнаруженіе, заеѵіііае. 

озіепіаібг, бгіз, т. I) выставляющій 
на показъ. — II) хвастунъ, іасіогиш, 
хвастающій своими подвигами. 

озіепіо, аті, аіиш, аге, держать пег 
редъ=выставлять, подставлять, I) соб.: 
1) вооб.: аісі зи^иіа зиа рго сарііе 
аіф. — 2) въ част., показывать^ а) 
вооб.: раззшп сарШит; особ, войска, 
чтобы устрашить, обмануть врага, едиі- 
іаіит отпіЪиз Іосіз.—Ъ) хвастаясь по¬ 
казывать, е^иит агтадие саріа. — II) 
пер.. 1) вооб., выставлять на видъ что-н. 
ожидаемое, сулить, обѣщать, ргаетіа: 
зосііз зрет рго ге. — 2) въ част.: а) 
выставлять на показъ, а) хвастать, зе, 
хвастаться, гордиться: зе іпапі зіпшіа- 
ііопе.—/9) (съ хвастовствомъ, гордостью) 
указывать на кого, ссылаться на гс, 
аЦт: аеіаііз Ьопогет. — ѣ) угрожая по¬ 
казывать, угрожать чѣмъ, саейет. — 
с) какъ на образецъ указывать, аіцт 
аісі (!). — й) обнаруживать, являть, 
а) вооб.: геЯех.,зе, обнаруживаться (по 
своимъ качествамъ), зе іп аіііз геЬиз. — 
/9) (посредствомъ доказательствъ гс) по¬ 
казывать, доказывать, съ асе. с. іп?. 

озіепішп, і, п. знаменіе, чудесное 
явленіе, чудо, озіепіа Іасеге, творить 
чудеса. 

озіепійз, из, т. показываніе, пер.: 
а) выставленіе на показъ, а) вооб.: иі 
Йи^игіЬае зееіегит озіепіиі еззет, чтобы 
служить жертвой преступныхъ дѣяній 
Ю.—/9) ложный видъ, обманъ, Ша йе- 
йіііопіз зі^па озіепіиі сгейеге, считать 
обманомъ. — Ъ) показываніе = доказа¬ 
тельство, иі озіепіиі еззеі (чтобы сви¬ 
дѣтельствовать) съ асе. с. іп?. 

* озііагіиш, іі, п. подать съ дверей, 
озііаііт, айѵ. отъ дверей до дверей = 

изъ дома въ домъ. 
озііиш, Іі, п. входъ, устье, Осеапі 

озііит, Гибралтарскій проливъ; въ част., 
дверь. 

озігёа, ае, ?. ц озігёит, і, п. устри¬ 
ца, раковпна. 

озігі?ёг, Гёга, іёгшп, обильный устри¬ 
цами (!). 

озігит, і, п. кровь морской улитки, 
пурпуръ, теіоп. = пурпуровая одежда, 
пурпуровое покрывало, пурпуръ (!). 

оііог, аіиз зат, агі, быть свободным? 
отъ дѣлъ, отдыхать; отс. йотезіісиз 
оііог, лежу на боку дома (!). 

біібзё, айѵ. на досугѣ, безъ дѣла, 
праздно; пер., не торопясь, медленно 
(прот. зігепие). 
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бІІОзиз, а, иш, богатый досугомъ, I) 
соб.: а; досужный, праздный, свобод¬ 
ный отъ занятій, незанятой, безъ дѣла: 
въ част., свободный отъ общественныхъ 
занятій (прот. пе&оііозиз, оссираіиз), 
а) объ одуш., игЬапі, праздношатаю¬ 
щіеся: Ъоз (*[*). — р) о неодуш.: аеіаз, 
іетриз. — Ъ) свободный отъ занятій по 
должности, по службѣ, а) пользующійся 
досугонъ, посвятившій себя научнымъ 
занятіямъ, литературѣ, пшпцпат зѳ ті- 
шіз оііозит еззѳ, циат сит оііозиз ез- 
зеі, что никогда онъ не былъ такъ за¬ 
нятъ, какъ въ то время, когда былъ 
свободенъ отъ госуд. эанятій. — р) о 
неодуш., посвященный отдыху, зепес- 
іиз.—с) полит., праздный, нейтральный, 
не принимающій участія, мирный, а) о 
лицахъ: ізіоз оііозоз геббат, я ихъ ус¬ 
покою.— Р) о неодуш., спокойный. <1і- 
дпііаз.— И) пер.: душевно спокойный, 
беззаботный, безмятежный, оііозит Ка- 
біит ге<1<1еге, возвратить Фадію спо¬ 
койствіе. 

оііит, 1і, п. время, свободное отъ 
служебныхъ эанятШ, свободное время, 
а) вооб., досугъ, праздность (прот. пе- 
доііит, ІаЬог, іезііпаііо), регзедиі (искать) 
оііит: зѳ іп оііит геіѳггѳ, удалиться на 
покой, удалиться отъ свѣта: рег оііит 
въ свободное время, на досугѣ. — Ъ) 
свободное время, досугъ для другихъ за¬ 
нятій, цшпп оііит езі, когда (если) есть 
время; ріиг. теіоп., оііа теа, плоды 
моего досуга (о стихотвореніяхъ і*). — 
с) политич. спокойное вр^мя, миръ, по¬ 

кой, (іотезіісит: игЬапит, въ городѣ г 
Ъгѳуѳ, кратковременное перемиріе: бесіи» 
сѳге гет а<1 оііит; съ аЪ с. аЫ., аѣ 
Ьозіе или аЪ зейіііопіЬиз игЬапіз оііит 
іиіі. 
бтаНо, бпіз, овація (торжественное* 

вступленіе въ Римъ одержавшаго побѣду 
полководца, съ миртовымъ вѣнкомъ на 
головѣ, верхомъ или пѣшкомъ). 

бѵііб, із, п. I) овечій хлѣвъ, овчар» 
ня, загонъ, тк. козій хлѣвъ (■]*). — II) 
мѣсто подачи голосовъ (въ комиціяхъ 
на Марсовомъ полѣ, въ древности ого¬ 
роженномъ деревяннымъ заборомъ). 

бѵіііиз, а, шп, къ овцамъ относя» 
щійся, овечій, 

бѵіз, із, ?. овца. 
бѵо, аге, I) торжествовать, ликовать, 

тк. съ аЫ, (по поводу чего); отс. оѵап» 
іез диііиге согѵі, радостно каркающіе 
вороны (*(•). — И) торжественно всту» 
пать въ городъ (см. оѵаііо). 

отит, і, п. яйцо; отс. а) погов. (такъ 
какъ об. яйца подавали въ началѣ, а 
фрукты въ концѣ обѣда), аЪ ото издиѳ 
ай таіа, съ начала до конца (|). — Ь) 
въ связи съ миѳомъ о Ледѣ, ^етіпит 
(Леды |): ото рго&паіиз еоЙет (о Пол- 
лукѣ *)*). — с) пер., яйцевидная Фигура 
въ циркѣ (въ память двухъ яицъ, изъ 
которыхъ явились на свѣтъ боги цирка, 
Поллукъ и Касторъ; ихъ было семь, по 
нимъ считали объѣзды, при чемъ послѣ 
каждаго объѣзда снимали съ деревянной 
колонны одну фигуру), ота сиггісиііз 
питегапсііз. 

Р. 

Р., какъ сокращеніе=РиЫіиз; Р. С. = 
Раігез Сопзсгіріі; Р. М. = Ропіііѳх Ма- 
хітиз. ч 

раМШІо, бпіз, Г. добываніе корма, 
Фуражировка* 
раЪйІаібг, бгіз, т. фуражиръ. 
раЪйІог, аіиз зит, ,агі, добывать 

кормъ. Фуражировать. 
раЪйІшп, і, п. кормъ, Фуражъ; пер., 

ппща. 
расаііз, е, къ миру относящійся, 

мирный. 
расаіиз, а, иш, РАф. мирный, спо¬ 

койный, живущій въ мирѣ; зиЬзі., ра- 
саіа, бгит, п. мирныя страны, друже¬ 
ская страна (прот. Ьозііііа). 

расІГёг, іёга, Гёгшп, приносящій миръ, 
примиряющій (|). 

расШсаіІо, бпіз, Г. умиротвореніе, 
умиреніе, замиреніе. 

расШсаібг, бгіз, т. миротворецъ, 
примиритель, аѣзоі. или съ &еп оф. 

* расШсаібгІиз, а, иш, миротворный, 
примирительный. 

расШсо, аті, аішп, аге и расШсог, 
аіиз зит, агі, заключать миръ, посред¬ 
ничать при заключеніи мира. 

* расШсиз, а, иш, миротворный, мир¬ 
ный, рѳгзопа (прот. Ьѳііаіог, солдатъ). 

расізсог, расіиз зит, расізсі, сгова¬ 
риваться, уговариваться, условливаться, 
вступать въ соглашеніе, заключать до¬ 
говоръ, а) вооб.: «) іпіг., сит аіцо. — 
р) іг.: выговаривать себѣ, требовать 
себѣ по договору, аіцб (условиться от¬ 
носительно чего = выговаривать себѣ 
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что): аЦб сит аЦо идти аЬ аЦо (дого¬ 
воромъ требовать себѣ чего отъ кого); 
тк. поэт. аЦб рго аіда ге, промѣнять 
что на что (напр. ѵііат ргѳ ^Іогіа, по¬ 
жертвовать жизнью для славы (|): Іеіит 
рго 1аи(іе, предпочесть сланную смерть 
жизни *(•). — съ іпГ.; или съ иі; пе с. 
соп). (отс. тк. расіо іпіег зе, иі еіс.).— 
ѣ) о помолвкѣ, ех еа сіото аідат, об¬ 
ручиться съ кѣмъ. — рагі расіиз, 
а, шп, разз. = выговоренный, слѣдую¬ 
щій по договору, по условію, ргаетіит: 
расіо, по заключеніи договора, условія. 
расо, аѵі, а(иш, аге, дѣлать мир- 

пымъ, усмирять, успокоивать; поэт, пер., 
зііѵаз іпсиііаз ѵотеге, воздѣлывать, вспа¬ 
хивать. 

расіа, ас, Г. обручепная, невѣста, 
расііо, опіз, ?. уговоръ, соглашеніе, 

сдѣлка, договоръ, на войнѣ, капитуля¬ 
ція, агша рег расііопет Ігабеге, сдаться 
на капитуляцію; въ част., а) контрактъ 
между главными откупщиками и жите¬ 
лями провинціи. — ѣ) тайный сговоръ, 
стачка. 

* расібг, бгіз, т. посредникъ, 
расіит, і, п. договоръ, сдѣлка, та- 

пеге іп расіо, оставаться вѣрнымъ до¬ 
говору; отс. расіо е= образомъ, спосо¬ 
бомъ,' пиііо расіо, никоимъ образомъ, 
никакъ: аііо расіо: пезсіо дио расіо см. 
пезсіо. 
Раеап, апіз, т. < пэанъ, побѣдная 

пѣснь; отс. раеап или раеоп, пэанъ, 
стопа, преобладающая въ пэанѣ: 
-ѵио, ИЛИ ИЛИ иии», ИЛИ 

расба^о^из, і, т. дядька (рабъ, Со¬ 
провождавшій повсюду ребенка, особ, 
въ школу; опъ же наблюдалъ за нимъ 
дома, отс. = ) руководитель, менторъ, 
расббг, бгіз, т. грязь, 
раеіех, Исіз, 1*. наложница, любов- 

пица (лрот. ихог, таіегіатіііаз), Шіае, 
совмѣстница, соперница. 

раеіісаійз, йз, т. связь съ наложни¬ 
цею, незаконное супружество, 

раепё, абѵ. почти, 
раепіпзйіа, ае, 1. полуостровъ. 
раеиШо, -іеі, см. роеиііео. 
раеийіа, ае, 1. верхнее дорожное 

платье, покрывавшее все тѣло, кромѣ 
йогъ и головы, плащъ. 
раепйіаіиз, а, шп, одѣтый въ плащъ 

(раепиіа), въ дорожномъ платьѣ, 
раепйгіа, ае, $. см. репигіа. 
раеоп, опіз, т. см. Раеап. 
* раеійіиз, а, шп, слегка прищури¬ 

вающій глаза. 

раеіиз, а, ит, любовно прищуриваю¬ 
щій глаза, съ шутовскими глазами, съ 
томнымъ взглядомъ, отс. (умышлепно) 
косящій глаза = прищура (*)*). 

ра<гапиз, а, от, сельскій, деревеп- 
скій; зиЪз!., ра^апиз, і, т. сельскій 
житель, поселянинъ, крестьянинъ. 

* ра^аііш, а(1ѵ. по селамъ, по дерев¬ 
нямъ, по округамъ. 

* ра^еііа, ае, і. страничка. 
ра&Іпа, ае, Г. листъ бумаги (изъ па- 

пира) и (такъ какъ древніе писали на 
одной страницѣ) = страница, 
ра&іпйіа,' ае, і. страничка, 
ра^из, і, т. I) село, деревня; теіоп. 

(поэт.)=поселяне.—II) волость, округъ, 
область, кантонъ. 
раіа, ае, ?. I) лопата, заступъ. — 

И) гнѣздо въ перстнѣ для камня. 
раіаезіга, ае, Г. I) палестра,подви¬ 

га л ище и вооб. мѣсто для гимнастиче¬ 
скихъ упражненій; пер., школа (для 
упражненія въ краснорѣчіи).—II) теіоп., 
гимнастика, борьба, раіаезігае Оре- 
гат йаге. — отс. пер., а) школа, искус- 
ство, изящество, іп дш> поп тоіиз Ьіс Ьа- 
Ъеаіраіаезігатдиапбат, въ чемъ движо- 
ніе это не свидѣтельствовало бы объ из¬ 
вѣстной школѣ.— Ь) искусство, уловка» 
иіетиг еа раіаезіга. 

*ра1аезігісё, а бу. какъ въ палестрѣ. 
раіаезігіеиз, а, иш, къ палестрѣ при¬ 

надлежащій, относящійся, тоіиз, дви¬ 
женія, которымъ научаются въ палестрѣ 
(= искусственныя). 
раіаезігііа, ае,т. занимают, гимнаст.» 

борецъ; въ част., завѣдующ. палестрою. 
раіат. I) асіѵ. открыто, публично, ни 

глазахъ у всѣхъ, р. іп і'ого заііаге; 
отс. пер., а) открыто, не скрывая, ра¬ 
іат а^еге. — Ь) очевидно, явно, ясно, 
р. ргоіегге (излагать). — с) р. іасеге, 
дѣлать извѣстнымъ (тк. бе аЦа ге): р. 
йегі, дѣлаться извѣстнымъ (съ асе. с. 
іпі*.).— II) ргаероз. с. аЫ., передъ, въ 
присутствіи, р. рориіо. 
раіаіиш, і, п. (и раіаіиз, і, т. какъ 

болѣе древняя форма) нёбо; поэт, пер., 
раі. саеіі, небесный сводъ, 
раіёа, ае, $. мякина, высѣвки, 
раіёаг, агіз, п. подгрудокъ (подъ шеей 

у быка). 
раіітрзезібз, і, т. палимпсестъ (пер¬ 

гаментъ, съ котораго стерто написанное, 
чтобы снова можно было писать). 
раІШгиз, і, т. держн-дерево, хри¬ 

стова иголка (иглистый кустарникъ). 
раііа, ае, Г. длинное сборчатое верх¬ 

нее платье, особ, римскихъ дамъ, мантія^ 
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раііепз, епііз, РАЙ). блѣдный, без¬ 
цвѣтный (особ, о томъ, что находится 
ѣъ подземномъ царствѣ); отс. тк. = 
блѣдно - желтый, желто-зеленый, темно¬ 
зеленый, блѣдно-зеленый; теіоп. = дѣ¬ 
вающій блѣднымъ. 

раііёо, раіійі, ёге, I) быть блѣднымъ, 
1) соб., а) вооб., о липахъ, зийаі, раі- 
іеі; съ аЫ., теіи, отъ страха (■{*). — 
Ъ) въ част., а) быть блѣднымъ, быть 
больнымъ, атЪіііопѳ таіа (і).—Р) (поэт.) 
отъ страха, опасенія блѣднѣть=бояться, 
опасаться, ропіиш, съ йаі. (за), риегіз 
(І*). — 2) пер., перемѣняться въ цвѣтѣ, 
терять свой натуральный цвѣтъ, пе ѵіііо 
саеіі раііеаі аѳдга зедез (•(*).—П) въ част., 

•быть желто-зеленымъ, темно-зеленымъ, 
блѣдно-зеленымъ. 

раііезсо, раіійі, бге, 1) становиться 
блѣднымъ, блѣднѣть, поэт, пер., безпо¬ 
коиться, тревожиться, пиііа сиіра, не 
бояться никакой вины (= быть свобод¬ 
нымъ отъ вины). — II) желтѣть. 
раШаіиз, а, иш, одѣтый въ епанчу, 

въ плащъ, Стаесшиз, греческій фило¬ 
софъ. 
раШйиз, а, пш, блѣдный, іп аЦа, 

безъ памяти влюбленный въ кого (■)•); 
теіоп. = дѣлающій блѣднымъ. 
раШ&Іпт, і, п. капюшонъ (головное 

покрывало). 
раШит, 1і, п. I) покрывало, зана¬ 

вѣска* — II) въ част., пшрокоѳ верх¬ 
нее платье грековъ, греческій плащъ, 
епанча. 
раіібг, огіз, т. блѣдность, мертвен¬ 

ная блѣдность; теіоп. = страхъ, без¬ 
покойство. 

раіша, ае, Г. I) ладонь, теіоп. = ру¬ 
ка. — II) пальма, пальмовое дерево; 
теіоп., а) финикъ.—Ъ) пальмовая вѣтвь, 
собир. » пальмовыя вѣтки; отс., тѳ- 
іоп., а) награда 8а побѣду, высшая по¬ 
четная награда; карт, преимущество, 
слава. — р) побѣда; отс. тк. смерто¬ 
убійство, ріпгітапіт раітагит діайіа- 
іог. — у) (поэт.) искатель побѣдной на¬ 
грады, зиЪіі іегііа раіта Біогез. — III) 
отростокъ, зііріііз. 
раішагіз, е, достойный награды за 

побѣду = отличный, превосходный. 

раІтаіиз, а, пт, украшенный выши¬ 

тыми пальмовыми вѣтвями, іипіса, іода. 

раішбз, шіііз, ш. отростокъ или от¬ 
прыскъ виноградный; пер. = отростокъ 
(ср. раіша III). 
раітёіит, і, п. пальмовая роща. 
раІтШг, іёга, іёгит, производящій 

мальмы (финики), изобилующій пальмами. 

* раітбзпз, а, ит, изобилующій паль¬ 
мовыми деревьями (*{*). 
раітйіа, ае, $. весельная лопасть, 

отс. весло (*(•). 
раіог, аіиз зит, агі, поодиночкѣ, 

врознь бродить, шататься (особ, часто 
раіапіѳз и раіаіі: іегда йаЪапі раіапііа 
Теисгі, разсѣявшись бѣжали ■)*); карт., 
апіті раіапіѳз, заблуждающіеся умы (-)*). 
раІрбЪга, ае, I*. вѣко; ріиг. = вѣжди. 
раірііо, аѵі, аіит, аге, трепетать, 

биться, барахтаться; объ умирающихъ= 
биться въ судорогахъ (*(*). 
раіро, аті, аіит, аге и раірог, аіиз 

зит, агі, животное гладить и трепать, 
поглаживать (і*); карт., ласкать кого = 
льстить, аЬзоІ. или аіеі. 
раШйатепіит, і, п. солдатскій плащъ, 

военный плащъ, особ, плащъ полководца. 
раіййаіиз, а, ит, одѣтый въ воен¬ 

ный плаіДъ (въ плащъ полководца), въ 
военномъ (полководца) плащѣ. 

* раШйбзиз, а, пт, болотистый (і*). 
раІитЪёз, із, с. сизый голубь. 
1. раіиз, і, т. колъ, столбъ. 
2. раіиз, ййіз, I1. застойная вода, 

болото. 
раіизіег, ігіз, іге и раіизігіз, е, бо¬ 

лотный, болотистый. 
ратріпёиз, а, ит, изъ виноградныхъ 

листьевъ, изъ виноградныхъ лозъ сдѣ¬ 
ланный, виноградный, ЬаЬепае (*{*): Ьа- 
зіа, посохъ, обвитый виноградными ли¬ 
стьями (тирсъ, жезлъ Вакха *(•): аиішп- 
пиз, осеннее изобиліе виноградныхъ ки¬ 
стей (|). 
ратріпиз, і, т. виноградная вѣтвь; 

виноградные листья. 
* рапасёа, ас, $. панацея (вымышлеп- 

ная чудесная трава, какъ-бы всецѣлеб- 
ноѳ средство *(*). 

* рапсЬгезіиз, а, ши, во всему год¬ 
ный, полезный, тейісатепіит, всепѣ- 
лебноѳ (универсальное) средство (о день¬ 
гахъ). 
рашіо, рапйі, рапзшп н развит, ёге, 

I) распростирать, распускать, растопы¬ 
ривать, (о деревьяхъ) раскидывать, ѵеіа: 
реппаз ай зоіѳш (*)*); егіпез раззі, саріі- 
Іиз раззиз, распущенные волосы. — И) 
пер.: 1) мѣстность раскрывать, откры¬ 
вать, дѣлать проходимой, рогіаз, отво¬ 
рить (і*): ѵіат, проложить дорогу: гирет 
іёгго, прокладывать дорогу черезъ гс; 
въ разз. тейіаІ. = раскрываться, раство¬ 
ряться (о мѣст. тк. =±= йростираться, 
представляться глазамъ); карт., а) вооб., 
открывать, зресіасиіа; ѵіат Аідае: ѵіат 
ай йотіпаііопет, прокладывать дорогу 
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къ гс.— Ь) (поэт.) излагать, объявлять, 
потел, гез. — 2) разстилая сушить, 
гасеті раззі, изюмъ (і*): Іас развит, 
ссѣвшееся молоко, простокваша (■)*); 
зиЪзі. развит, і, п. изюмный сектъ 
(вино изъ сушонаго винограда *)*). 
рапйиз, а, шп, согнутый, изогнутый, 
рапё^гіспз, і, т. панегирикъ, тор¬ 

жественная рѣчь Исократа, въ которой 
онъ, превознося похвалами аѳинянъ, по¬ 
буждаетъ грековъ къ единодушію и войнѣ 
съ персами. 
рап&о, рапхі, рапсіпт, тк. рё&і, и 

(въ верен, значеніи) рёрХ^і, расішп, ёге; 
вколачивать, вбивать, утверждать, I) соб.: 
сіаѵит: апсогат ШогіЬиз. — П) Пер.: 
1) какъ бы сколачивать, а) предприни¬ 
мать, ргіша рег агіет іетріатепіа іиі, 
коварнымъ способомъ пытаться предва¬ 
рительно извѣдать твое сердце (*(•).— 
Ъ) письменно составлять, сочинять, а) 
вооб.: а^й, аЪзоІ., йѳ рап^епйо піЬіІ 
йегі роіезі, о сочинительствѣ рѣши¬ 
тельно не могу думать.—р) какъ поэтъ, 
сочинять, писать стихи, роётаіа (*|-): 
аідй 8орЬос1ешп; прегн. = воспѣвать, 
ѵезігйт тахіта 4ас1а раігит (*|-). — 
2) установіять, а) вооб. = опредѣлять, 
іеппіпоз, йпез. — Ь) условливаться, сго¬ 
вариваться насчетъ чего, а) вооб.: ра- 
сет, іоейега (*}*), зосіеіаіет сит аЦо, 
заключить миръ гс: іапіі рерідегаі; съ 
пе или иі с. сон).; съ однимъ соп;.; 
съ іпі.—р) (поэт.) объ обрученіи, аідт 
или зѳ аісі, сговаривать или помол- 
вливать кого за кого, Ьаес тіЬі зѳ 
рері§іІ, она дала мнѣ слово, обручилась 
со мною. 

рапіспт, і,п. итальянское просо (ра- 
пісиш ііаіісит). 
рапіз, із, т. хлѣбъ, сіЬагіиз или (*[*) 

зесипйаз, простой з&ѣбъ. 
раппб8пз9 а, пт, въ лохмотьяхъ, обо¬ 

рванный. 
рашшз, і, ш. кусокъ сукна, шерстя¬ 

ной матеріи, холста, лоскутъ; презр., 
какъ нищенская одежда, тряпье; лох- 
мотье. 
рапіех, іісіз, т. об. ріиг. рапіісез, 

брюхо, кишки (тк. какъ колбасы). 
рапШёга, ае, Г. барсъ, 
рараѵёг, тёгіз, п. макъ. 
* рараѵёгёиз, а, пт, маковый (•[*). 
рарШо, бпіз, т. бабочка. 
рарШа, ае, і. грудной сосокъ, сосецъ, 

теіоп. (поэт.) = грудь, 
рарйіа, ае, 4. прыщикъ, пузырекъ. 
раругШг, Іега, Гёгпт, производящій 

папиръ (*(•). 

раругпз, і, с. и раругпт, і, п. па¬ 
пиръ (растеніе въ Египтѣ). 
раг, рагіз, равный, одинаковый, отно¬ 

сительно соразмѣрности извѣстныхъ ка¬ 
чествъ, I) другому: А) вооб : а) ай;.,. 
аЪзоІ. (напр. рагі іпіегѵаііо: рагіЬиз зе- 
зизіиііі аііз, плавно поднялся на крыльяхъ 
*(■) или съ йаі.; съ сит с. аЫ.; съ іп- 
іег зе; съ іп с. аЫ. или съ однимъ аЫ.; 
съ ай с. асе. (касательно чего); съ ас 
(аЦие), еі, диат.—Ь) зиЬзі;.: «) сотт. 
ровня, ровесникъ, товарищъ, ровесница, 
товарка, рагез сит рагіЬиз &сі11ітв 
сопдгедапіиг, ровня съ ровней дружится, 
рыбакъ рыбака видитъ издалека; поэт. = 
супругъ, супруга.—р) пеиіг. аа) рав¬ 
ное, рагіа рагіЬиз гезропйеге, отплатить- 
тѣмъ же: раг ітраг Іийеге, играть въ 
четъ и нечетъ. — рр) пара, двое, ігіа 
аиі диаіиог рагіа атіеогит: раг поЬіІе- 
Ьгаігит (■)*).—В) въ част.: 1) равносиль¬ 
ный, довольно сильный, чтобы проти¬ 
востоять, аісі: агтіз зе рагет ехізіи- 
таге.— зиЪзі. (т.) противникъ, сопер¬ 
никъ, рагет ЬаЬеге Ж. — 2) соотвѣт¬ 
ствующій, приличный, иі раг ѳзѣ; раг 
езі съ асе. с. іпГ. — II) самому себѣ- 
равный, одинаково сильный въ какомъ-н. 
качествѣ, ііѣ раг зіѣ іп иіхіиздие огаііо- 
піз іасиііаіе: апіто ас ѵігіЬиз раг. 

рагаЬШз, е, легко пріобрѣтаемый, 
рагайоха, бгпт, п. парадоксы (мнѣ¬ 

нія странныя и протяворѣчащія обще¬ 
принятымъ положеніямъ). 

* рагазііа, ае, і. блюдолизница (•}•). 
р&газііиз, і, т. блюдолизъ, 
рагаіё, айѵ. съ подготовкою. 
* рагаііо, бпіз, I. стараніе пріобрѣ¬ 

сти, ге^пі, домогательство царской власти. 
1. рагаіпз, а, пт, РАф. I) готовый,, 

находящійся въ готовности, 1) вооб.: 
йопшз или зейез, домъ готовый къ 
услугамъ (безпріютныхъ ■(•): тогз, зара- 
нѣѳ приготовленная (■(•): ѵісіогіа, легко 
доставшаяся; съ ай’ с. асе., Гапшіао 
ай іаііа засга рагаіае, приставленныя 
(|). — 2) для чего-н. готовый, а) о не¬ 
одуш., съ ай, іп с. асе., или съ йаі.— 
Ь) о лицахъ, готовый къ чему, приго¬ 
товившійся, рѣшившійся, аЪзоІ.; съ ай, 
іп с. асе.; съ йаі.; съ іпГ. — И) прегн.г 
хорошо снаряженный, а) соб., хорошо 
снабженный, готовый къ бою, готовый 
сражаться, аЪзоІ. или съ аЫ.; съ аЪ с* 
аЫ. (напр. аЬ отпі ге, всѣмъ необхо¬ 
димымъ, во всѣхъ отношеніяхъ); съ соп- 
1га с. асе. — Ъ) пер., надлежащимъ об¬ 
разомъ подготовившійся, опытный, искус¬ 
ный, аЬзоІ.; съ ай с. асе.; съ іп с. аЫ.~ 
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2. і агаійв, йз, т. приготовленіе, сна- 
фяженіе; отс. поэт. = одежда. 

рагсё, абѵ. бережливо, скупо, йгитеп- 
Іит теіігі; пер.: а) = мало, слегка, 
рагсіиз (іісеге <1е Іаисіѳ а1с{й. —- Ъ) = 
рѣдко, рагсіиз циаііипі іепезігаз (!). 

рагсо, рёрегсі (рѣже рагзі), рагсііит 
я рагзит, ёге, I) быть бережливымъ въ 
чемъ-н., беречь, жалѣть, аісі геі: аіцсі 
аісі (приберегать что для кого і*): раг- 
<5ёпбо, бережливостью. — И) пер.: а) 
кого или что беречь, щадить, аебій- 
сііз: аигіЪиз аіф: зіЬі. — Ь) щадить = а) 
остерегаться, уклоняться, избѣгать, 1а- 
опѳпііз: пе сиі геі рагсаі, чтобы онъ 
употребилъ всѣ средства (і*): Ъеііо (і*), 
ішрег. рагсѳ, рагсііе съ іпІ. = нѳ (напр. 
рагсе ^асіаге, не хвастайся). — р) удер¬ 
живаться, воздерживаться, теіи (баі. = 
не бояться): аихіііо, не пользоваться п.: 
ІишіпіЪиз, не смотрѣть (!): а саесііЬиз. 
рагсиз, а, аш, I) бережливый, эко¬ 

номный, въ дурномъ смыслѣ, скупой 
(прот. тадпШсиз, еіе^апз), а) въ расхо¬ 
дахъ, аЬзоІ. или съ §еп. — Ь) въ другихъ 
отношеніяхъ, умѣренный, воздержный, 
съ §еп., съ іп с. аЬі. ^египб.— И) пер., 
скудный, малый, ничтожный; отс. поэт., 
ѵегЬа, краткія слова. 

1. рагепз, епіія, РА б], послушный, 
покорный; зиѣзі., рагепіез, іит, т. под¬ 
данные. 

2. рагепз, епііз, с. 1) родитель, ро¬ 
дительница, отецъ, мать, ріиг. рагепіез 
<т.), родители; пер., а) виновникъ, 
изобрѣтатель, охранитель, благодѣтель; 
о неодуш. тк. == источникъ, основаніе.— 
0) митрополія. — П) въ широкомъ смы¬ 
слѣ = (поэт.) дѣдъ; отс. ріиг., предки. 

рагепіаііз, е, 1) родительскій (!). — 
II) въ поминкамъ (родителей, родныхъ) 
относящійся, номинальный, біез (!); 
ріиг., рагепіаііа, іит, п. поминки, жер¬ 
тва умершему родственнику (ср. роди¬ 
тельская суббота). 

рагепіо, аѵі, аіит, аге, приносить 
торжественную жертву умершему (ра¬ 
гепіаііа), аісі; пер., приносить жертву 
очистительную = а) мстить за гс, аісі 
(напр. геді запдиіпѳ соіуигаіогшп, за 
смерть царя смертью заговорщиковъ). — 
Ъ) умилостивлять, аісі геі (напр. шп- 
Ъгіз *(*). 

рагёо, Йі, Пит, ёге, I) являться; 
пер. = быть яснымъ^ очевиднымъ; іш- 
регз., рагеі, ясно, дознано, зірагегеі. — 
II) прегн., являться по чьему приказа- 
тю; отс. 1) повиноваться, а) = пови¬ 
новаться, слушаться, аісі, ѵоіипіаіі 

аіф: бісіо. — Ь) = соображаться, при¬ 
норавливаться, руководствоваться, ігаѳ 
ріиз диат иіііііаіі, больше дѣйствовать 
подъ вліяніемъ гнѣва, чѣмъ руково¬ 
диться пользою: песеззііаіі: рготіз- 
зіз, исполнить обѣщаніе (!).*— 2) быть 
подвластнымъ, подданнымъ, подчиняться, 
аісі или регреіио ішрегіо; о неодуш. 
субъект., риісѣгіз біѵііііз (!). 

рагісіба еіс., см. раггісіба ѳіс. 
рагіёз, ёііз, т. стѣна; отс. аиі іпіга 

рагіеіез (въ четырехъ стѣнахъ = полю¬ 
бовно) аиі зитто )иге ехрегігі. 
рагШІоае, агит, і. старыя стѣны = 

развалины. 
рагШз, е, одинаковый (!). 
рагіо, рёрёгі, рагіиш, рагіійгиз, ёгс, 

рождать, производить на свѣтъ, I) со б., 
о женщинахъ и самкахъ, аіцш: оѵа, 
нести яйца. — II) пер.: 1) физич., про¬ 
изводить, создавать, іги&ез, игѣез. — 2) 
умств., выдумывать, изобрѣтать, ѵегЬа.— 
3) создавать, а) въ хорошемъ смыслѣ = 
добывать, пріобрѣтать, снискивать, іп- 
§еп1ет дгаііат ариб аЦт: зіЬі аті- 
сіііат сит аф: ѵісіогіат ех или бе 
аЦо: рагіа Ьопа, пріобрѣтенныя блага. — 
Рагі. зиЬз!., рагіа, бгит, п., пріобрѣ¬ 
тенное, а) благопріобрѣтенное имуще¬ 
ство. — р) завоеванія, рагіа а Ьисиііо, 
вав. Лукулла.—Ь) въ дурномъ смыслѣ = 
причинять, навлекать, зизрісіопет: 1е- 
Іит зіЬі тапи, собственноручно лишить 
себя жизни (!). 
рагііёг, абѵ. I) равно, равнымъ обра¬ 

зомъ, одинаково, такъ же, со слѣд. еі, 
а^ие(ас), иі (какъ, одинаково съ): ра- 
гііег ас зі; со слѣд. ^иа1із; съ баі., 
рагііег иііітаѳ ргор^иіз. — И) пер.: 
a) вмѣстѣ, аЬзоІ. или съ сит с. аЫ. — 
b) въ одно время, аЬзоІ. или съ сит с. 
аЫ. — с) также. 

рагта, ае, 1. небольшой круглый щитъ; 
поэт. вооб. = щитъ. 

* рагтаіиз, а, ит, вооруженный щи¬ 
томъ, зиЬзІ., рагтаіі, бгит, т. щито¬ 

носцы (см. рагта). 

рагтйіа, ае, Г. маленькій круглый 
щитъ. 

1. раго, аѵі, аіит, аге, I) пригото¬ 
влять, устраивать, приготовляться къ 
чему, а) съ асе., сопѵіѵіит: Ъеііит, 
приготовляться къ войнѣ* ЬеШип аісі: 
ііег, зе аб ііег. — р) съ іпГ. = готовиться, 
намѣреваться, ргойсізсі. — у) съ иі с. 
соп;., зі ііа рагаіит еззеі, иі ѳіс — б) 
аЬзоІ., аб ііег рагаге. — И) пер., загото¬ 
влять, пріобрѣтать, запасаться чѣмъ, 
а) вооб: біѵіііаз (!). ашіеоз: соріаз, 
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'Собирать: поп тобо расет, зеб сііат 
«осіеіаіет, не только заключить миръ, 
ліо и заручиться дружбой.—зиЪзі., рагаіа 
'(п. рі.), благопріобрѣтенное имущество 
(■(•). — Ъ) ръ част., эа деньги пріобрѣ¬ 
тать = покупать, ргаебіа: аІдД ітрепзо 
ргеііо. 

2. раго, (аѵі), аіит, аге (отъ раг — 
равный), занятія по службѣ сравнивать, 
сшп аідо, сравняться съ кѣмъ (въ отноше¬ 
ніи занятій по службѣ). 

* 3. раго, опіз, т. небольшое легкое 
судно. 

рагбсішз, і, т. поставщикъ (чинов¬ 
никъ, который, на станціяхъ въ Италіи 
н въ провинціяхъ, обязанъ былъ за опре¬ 
дѣленную правительствомъ плату давать 
жвартиру и продовольствіе путешество¬ 
вавшимъ сановникамъ, посламъ и др.); 
поэт, пер., содержатель гостиницы, хо¬ 
зяинъ. 

рагга, ае, Г. сова огнистая, по дру¬ 
гимъ, дятелъ зеленый (во всякомъ слу¬ 
чаѣ, птнца зловѣщая). 

раггісійа, ае, с. убійца родныхъ и 
родственниковъ (отцеубійца, дѣтоубійца 
л т д.), тк. свободныхъ гражданъ, лицъ 
правительственныхъ (злодѣй, предатель, 
измѣнникъ отечества). 
раггісісііат, іі, п. злое, безбожное 

убійство родныхъ и родственниковъ (отце¬ 
убійство, дѣтоубійство, братоубійство и 
т. д.), тк. убійство свободныхъ гражданъ 
(злодѣйство, предательство, измѣна). 

рагз, ііа, асе. іеш и Ііт, Г. часть,' 1) 
-вооб., а) (прот. іоіит, іпіедгііаз, ипіѵег- 
зііаз), Йитіпіз, тахіта рагз Ьотіпит; 
отс. рагз.., рагз, одни... другіе (тк. аііі... 
рагз): рагіе... рагіе, частью (отчасти)... 
частью (отчасти *)*); рго рагіе или рго 
зиа, шеа, іиа еіех рагіе, что до меня, 
тебя, его гс касается ( = по силамъ, 
-сколько возможно): ех аіщиа рагіе, 
частью, отчасти: ех иііа рагіе* съ ка- 
кой-н. стороны, въ какомъ-н. отношеніи, 
отчасти: пиііа рагіе, совсѣмъ не, ни¬ 
сколько не (*(*): ошпі ех рагіе или (•(*) 
отпі а рагіе или одно отпі рагіе, во 
всѣхъ отношеніяхъ, совершенно: та^па 
ох рагіе, большою частью, по большей 
части: шарте ех рагіе или тахіта 
ох рагіе, по большей части, большею 
частью: та^пат рагіет, по большей 
части: тахітат рагіет, по большей 
части: рагііт, частью, отчасти; отс. 
.рагііт... рагііт, частью... частью (тк. 
рагііт... аііі: аііае... рагііт... аііае): 
іиаЬиз р. атрііиз, вдвое больше: тиіііз 
рагііЬиз, гораздо, очень: отпіЬиз раг- 

ііѣиз, во всѣхъ частяхъ, во всѣхъ отно¬ 
шеніяхъ. — Ь) сторона, иігадиѳ рагз 
ТіЬегіз: іп отпез рагіез^ во всѣ сто¬ 
роны: ех отпі рагіе, отовсюду: іп еаш 
рагіет = въ ту сторону, съ этой сто¬ 
роны, или = такимъ образомъ, такъ, 
или = съ тѣмъ намѣреніемъ, ассірегѳ 
аІдД іп рагіет оріітат, принимать что 
съ лучшей стороны: іпіегргеіагі аідеі іп 
(іеіегіогет рагіет, толковать что въ худ¬ 
шую сторону: іп иігапщие рагіет, въ 
обѣ стороны, рго и сопіга, за и противъ 
(напр. (іізриіаге): пиііат іп рагіет, со¬ 
вершенно не, вовсе не: іп отпез раг- 
іез, во всѣхъ отношеніяхъ,совершенно: 
іп отпет рагіет, во всѣ стороны, по¬ 
всюду (•)*): іп рагіез (на долю) типегіз 
зиі: іп рагіе, отчасти. — II) въ част.: 
a) участіе въ предпріятіи, доля, пай, 
акція, та^паз рагіез ЬаЬиіі риЫісогит. 
(іаге рагіез: рагіез іасеге, дѣлить: раг¬ 
іет ЬаЪеге іп ге а^а или еззе іп рагіе 
геі аіф, принимать участіе, быть участ¬ 
никомъ въ чемъ-л.: ѵосагѳ (геѵосаге) 
іп рагіет геі аіф, допускать къ уча¬ 
стію, заставить принять участіе въ чемъ- 
л.: іп рагіет ѵепіге, сдѣлаться участни¬ 
комъ: рагз шеа егіі пиііа іп Ьос, въ 
этомъ я не приму никакого участія. — 
b) половой органъ (-(*).— с) видъ (зре- 
сіез) рода (депиз); тк. еа рагіе Ъеііі, 
тѣмъ родомъ оружія. — 4) рагз и раг¬ 
іез, партія, рагіез Зиііапае: пиіііиз раг- 
ііз еззе, быть нейтральнымъ: егаі іііа- 
гит рагііит. — е) рагіез, роль актера, 
ргітаз рагіез а§еге, играть главную 
роль; пер., роль = обязанность, долгъ, 
дѣло, мѣсто, теае, іиае рагіез: ргіогез 
рагіез, преимущество, первое мѣсто: 
рагіез ітріеге, исполнять свою обязан¬ 
ность (-(-). —I) страна, область, рагіез 
Огіепііз: рагіез Еоае (у). 

рагзітбпіа, ае, I. бережливость, 
рагіісерз, сіріз, принимающій уча¬ 

стіе, участвующій, причастный, съ деп.; 
зиЬзі., соучастникъ, товарищъ, съ §еп. 
рагіісіро, аті, аішв, аге, дѣлать 

участникомъ, I) съ асе. регз. = дѣлать 
кого участникомъ въ чемъ-н., аііит 
аііо. — II) съ асе. геі, а) дѣлить что 
съ кѣмъ, дѣлиться съ кѣмъ чѣмъ-н., 
имѣть что вмѣстѣ съ кѣмъ, а^4 с. аЦо.— 
Ь) участвовать въ чемъ, имѣть свою долю 
въ чемъ, резіет рагет (*(•). 
рагііейіа, ае, і. частица, частичка, 

кусочекъ, малость. 
рагііт, см. рагз. 
рагііо, іті и іі, ііит, іге, и рагііог, 

ііпз вит, ігі, дѣлить, I) вооб., цѣлое 
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на двѣ и болѣе частей дѣлить, раздѣ¬ 
лять (прот. зтшдѳгѳ), а^сі.—II) въ част., 
a) ради выдѣленія, раздѣленія, классифи¬ 
каціи, раздѣлять на части, акрі. — акрі 
іп съ асе. рі. (напр. ^ѳпнз іп зресіез).— 
b) ради надѣленія дѣлить, а) давая = 
раздѣлять (между другими или между 
собою и другими), дѣлиться съ кѣмъ 
чѣмъ-н., аіясі, аЦ<1 с. аЦо: гѳз (напр. 
ргоѵіпсіаз, оШсіа): іпіегзе: аісі а^й. — 
Р) получая, претерпѣвая раздѣлять = 
свою часть чѳго-н. получать, тегсез: 
іпѵісііат. 

* рагіііе, аіѵ. съ раздѣленіемъ, раз¬ 
дѣльно* 

рагШІо, бпіз, ?. дѣленіе, I) раздѣле¬ 
ніе; особ, а) логическое раздѣленіе, 
расчлененіе цѣлаго на части. — Ъ) ро¬ 
тор., раздѣленіе, распредѣленіе мате¬ 
ріала. — П) дѣленіе, раздѣленіе между 
двумя или многими; особ, раздѣлъ на¬ 
слѣдства. 

рагійгіо, Іѵі и 1і, іге, лежать въ ро¬ 
дахъ, .мучиться родами; отс. йогов., 
рагіигіипі топіѳз, пазсѳіиг гісіісиіиз пшз 
(о тѣлъ, кто много обѣщаетъ, а мало 
дѣлаетъ ф). — Карт., а) = замышлять, 
затѣвать, регісиішп — Ъ) = мучиться, 
страдать, зі {апциат рагіигіаі шшз рго 
рІигіЬнз. — II) прегн., въ мукахъ рожать, 
отс. (поэт.) карт., ?еіиз, собираться про¬ 
извести на свѣтъ: поіиз рагіигіі ітѣгез, 
производитъ: агЪог рагіигіі, распускает¬ 
ся, пускаетъ побѣги: рагіигИ адег, на¬ 
чинаетъ веленѣть. 

рагійз, йз, т., йаі. и аЫ. ріог. йЪпз, 
т. I) рожденіе, роды, аЦт рагіді ейеге, 
геййѳгѳ, епііі, родить, кого, произвести 
на свѣтъ (*(-).—П) теіоп.: а) роды, 
время рожденія*—Ъ) плодъ (дитя, дѣ¬ 
тенышъ, дѣти, дѣтеныши), іѳгае рагійз 
сіііі&ипі: рагішп еіегѳ, рагійз ѳпШ, раз¬ 
рѣшиться отъ бремени: рагійз іеггаѳ, 
гиганты Об¬ 
ратит, аіѵ., сотр. тіпйз, зир. тіпі- 

тб, I) рагит, съ и безъ §ѳп.: слишкомъ 
мало, недостаточно (прот. заііз и пітіиш), 
заііз е^иѳпііаѳ, заріепііаѳ рагит: 'ра- 
гшп іі іасіо, я считаю это слишкомъ 
маловажнымъ: Ьаші рагшп аиіах іпсер- 
іиш, довольно смѣлое пр.: рагшп ѳззе, 
мало, недостаточно, съ диод или съ іп?.: 
рагшп ЬаЬѳге, считать недостаточнымъ, 
не довольствоваться чѣмъ (прот. заііз 
ЬаЬеге), съ іп?.: р бііідепіѳг: поп р. 
заѳрѳ, довольно часто. —П) тіпйз, а) 
менѣе, ріиз тіпйз, болѣе или менѣе^ 
приблизительно: тіпйз тіпиздие или (ф) 
тіпйз аЦие тіпйз, все меньше м мень¬ 

ше: піЬіІ тіпйз, нисколько, нимало,, 
никоимъ образомъ: поп т. или Ьаші т., 
не менѣе, столько же: пе^пе тіпйз, и* 
точно такъ же; тіпйз съ слѣд. диат,. 
аідиѳ или ас, Ъаий тіпйз съ пропускомъ 
^иат = не меньше чѣмъ; тіпйз со слѣд. 
аЫ. а) сравниваемаго предмета, пето 
іИо ?иіі т. ѳтах. — р) съ аЫ. количе¬ 
ства, числа гс (на сколько?): шю т.. 
іезіѳ ЬаЬегеі, однимъ свидѣтелемъ мень¬ 
ше: тиііо т., гораздо меньше: раиіо* 
т., немногимъ*(—го) меньше: ео т., 
тѣмъ менѣе: те т. шю, исключая (за- 
исключеніемъ) меня (■(•).—Ъ) не особенно,- 
не очень, т. дііідепіег: т. тиШ.— с)* 
не такъ, не въ такой степени, т. іп- 
?ѳзіа, ^иат ѳіс. — 4) не; отс. ^ио ті- 
пиз (послѣ выраженіи препятствія), что¬ 
бы, пе^ие гесизаѵіі, дио тіпйз ^иоті- 
пиз) роепат зиѣігеі, и не отказывался^ 
подвергнуться гс: зі тіпйз, если не: зіш 
тіпйз, если же не = въ противномъ слу¬ 
чаѣ.— ѳ) слишкомъ мало, т. бісѳгѳ. — 
III) зирегі. тіпітб (тіпйтб), а) меньше* 
всего, весьма мало; при аф. никоимъ 
образомъ не, совсѣмъ не, отнюдь не; 
въ отвѣтахъ, вовсе нѣтъ, нимало, ни¬ 
сколько.— Ъ) по крайней мѣрѣ, 
рагшпрёг, адѵ. на короткое время, 
р&пшсйіоз, і, т. небольшое судно- 
рагѵііаз, аііз, ?. малость, 
рагѵйіиз (рагтбіиз), а, шн, I) ма¬ 

ленькій, небольшой, незначительный, па- 
ѵісиіа, ресипіаг саиза, пустое дѣло: раг- 
ѵиіит Ьос, эта малость, бездѣлица. — 
П) пер., маленькій =* молоденькій, Шіиз;. 
зиѣзі., аЪ рагѵиііз, съ ранняго дѣтства, 
смолоду. 
рагѵиз, а, иш, сотр. тіпбг, пѳиіг. 

тіпйз, доп. бгіз, зирегі, тіпітиз, а, ит, 
малый, небольшой, I) соб.: 1) въ про¬ 
странствѣ (прот. тадпиз, атріиз), а) аф.: 
риѳііа (прот. риеііа Іопдіззіта ■[): саі- 
сеиз тіпог (І): НіЪегпіа <ііті<1іо (вдвоѳ> 
тіпог, ^иат Вгііаппіа; карт., тіпог 
сарііі5=сарііе йетіпиіиз (см. йѳтіпиоі*): 
тіпіта гѳз.,— 2) по количеству, числу*, 
вѣсу, малый = небольшой, незначитель¬ 
ный, а) аф..\ пшпегиз паѵіит: соріаѳ; 
или = мало, сіѣиз (ф): ресипіа тіпог.— 
Ъ) рагѵит, і, п малость, особ. « незна¬ 
чительное состояніе, сопіепінз рагѵо, 
довольствующійся немногимъ: рагѵі ге~ 
&гі, составляетъ небольшую разницу г 
рагѵо ріигѳз, немногимъ (—го) большее 
въ сотр., тіпйз ргаедае; въ зирегі., ті~ 
пітит, очень мало.— с) айѵ., тіпітит*. 
весьма мало, ѵаіеге: диае поп т. сот- 
тепйаі, не мало: пе т. 4иі(1ет, совер~ 
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шешіо пе, вовсе не.-—II) пер., 1) по 
стоимости: небольшой, незначительный;, 
маловажный, а) асЦ.: ргеііит: бопа или 
типега (*(•).— Ь) зиЬзѣ., рагѵит, і, п. 
жалость, пустякъ, рагѵі или тіпогіз 
аезіітагѳ, репбеге, бисеге, мало или 
меньше цѣнить, уважать: рагѵі ѳззе, 
мало значить: рагѵо етеге, дешево (і*): 
тіпогіз ѵепбеге, дешевле. — 2) по экс¬ 
тенсивной и интенсивной силѣ, степени, 
значенію = малый, небольшой, слабый, 
а) (поэт.) о голосѣ и рѣчи (прот. ша- 
§пиз) = слабый, тихій; или = скромный, 
покорный.—Ь) (поэт.) объ умѣ и пер. 
о лицахъ = небольшой, непроизводитель¬ 
ный. іп^епіит.— с) (поэт.) о настроеніи 
и ооразѣ мыслей = смиренный, робкій, 
апітиз; зиЬзѣ-, піі рагѵиш ^иаг, только 
возвышенное. — <і) (поэт.) о родѣ поэзіи, 
низменный, легкій.— е) объ отношеніяхъ, 
обстоятельствахъ, качествахъ всякаго 
рода=малый, маловажный, незначитель¬ 
ный, неважный, гсз: бісіи рагѵа (прот. 
тіпога бісіи ргобі^іа): рагѵо тотепіо.— 
зиЬзі., зі рагѵа Іісеі сотропегѳ та§піз 
(|).— Г) о лицахъ = по ихъ состоянію, 
положенію, значенію въ глазахъ другихъ, 
неважный, ничтожный (нрот. та^пиз, 
атріиз).— ЗиЬзі. (т.) = маленькій че¬ 
ловѣкъ (который о себѣ немного думаетъ 
*^); отс. рагѵі еі атріі, люди низко и 
высокопоставленные (•)*).— 3) но вре¬ 
мени, возрасту, малый, а) вооб., малый, 
короткій, непродолжи гслышй, шіпіта 
рагз іетрогіз.— Ь) въ част., по возра¬ 
сту = молодой, а) асі].: ІіЬегі, ^ирріѣе^ 
(•)*): ^иі тіпог езі паіи: оЬзісІез по ті- 
погез осіюпит сіепит аппогит: тіпітиз 
паіи Ьогит отпіит Тітаеиз. — /9) зиЬзі., 
a) рагѵиз, і, т. мальчикъ: рагѵа, дѣ¬ 
вочка: рагѵі, дѣти; отс. а рагѵо или а 
рагѵіз, съ малолѣтства, смолоду. — Ь) 
(поэт.) тіпогез, молодые люди; или по¬ 
томки. 

разсо, раѵі, разіит, ёге, I) пастп, 
1) соб.. а) скотъ пасти, ^ишепіа; прегн.= 
заниматься скотоводствомъ. — Ь) вооб , 
кормить, содержать, Ьезііаз: Гипбиз раз- 
сіі Ьегит (•)•).— 2) пер.: а) питать,под¬ 
держивать, а^ш гаріпіз еі іпсепбііз: 
ЬагЬат, отращивать (і*): Шісет, произ¬ 
водить (*(•): і§піз разсііиг рег агіиз, по¬ 
жираетъ члены (*г).^е,іипіа, утолять (у).— 
b) тѣшить, услаждать, увеселять, осиіоз 
іп а^а ге: разсі аЦа ге, наслаждаться 
чѣ'гь. — II) = беразсеге, 1) скотом ь 
стравливать, азреггіта (соіііит •)*). — 
2) пер., съѣдать, поѣдать, разіиз сіЬиз (1*). 

разсог, разіиз зиш, разсі, I) пастись, 

кормиться, тк. съ аЫ., ГгопбіЬиз (і*). — 
II) съ асе. — съѣдать траву, поѣдать 
траву, зііѵаз (въ л. *}*): таіа дгатіг.а 
разіиз, наѣвшійся ядовитыхъ травъ (1). 

разейиз, а, нш, пастбищный; зиЬзі., 
разсиа, огит, п. пастбище. 

раззёг, ёгіз, ш. I) воробей.—II) мор¬ 
ская камбала. 
раззегейіиз, і, т. маленькій воробей, 
раззіт, абѵ. I) разсѣянно,тамъ и сямъ, 

по разнымъ мѣстамъ, повсюду.— ІІ^нер., 
безъ разбора. 
раззиш, і, п. секъ (вшю изъ суше¬ 

наго винограда). 
1. раззиз, а, иш, рагі. отъ рап(Іо. 
2. раззиз, а, иш, рагі. отъ раііог. 
В. раззйз, йз, т. I) шагъ; отс. тс- 

іоп. (поэт.), слѣдъ, стопа. —II) двойной 
шагъ, какъ мѣра длины == 5 рим. футамъ, 
тіИѳ раззиз, римская миля = 1 з/8 версты. 

разііііиз, і, т. лепешечка (изъ бла¬ 
говонныхъ корней, для удаленія дурного 
запаха), (*(•). 

* разііо, ошз, і*. пасете, сопсг. =э 
пастбище. 
разібг, бгіз, т. пастухъ, 
разібгаііз, е, пастушій, пастушескій, 
разібгісіиз, а, иш, пастушій, пасту¬ 

шескій. 
разібгіиз, а, иш, пастушій, пасту¬ 

шескій. 
разійз, СИ, т. I) кормленіе; теіоп., 

кормъ.— II) сыъдаиіе, отравленіе, теі\>п., 
пастбище (•(•). 

раісіасіо, Іесі, Гасіиш, ёге, разз. рй- 
іёйо, іасіиз зит, ііёгі, открывать, отво¬ 
рять, I) соб.: 1) вооб.: рогіаз: огсііпез, 
раздвинуть.— 2) прегн.: а) открывать, 
дѣлать проходимымъ, ѵіаз, ііег; проло¬ 
жить себѣ дорогу куда-н., Іоса: позігіз 
ІедіопіЬиз Ропіиш. — Ь) раскрывать, от¬ 
крывать видъ, дѣлать видимымъ, огЬет 
(*)*): Мізепит, открыть видъ на М. — 
с) плугомъ вскрывать, взрывать, ргеззо 
зиісит агаіго, провести борозду (•)*). — 
II) пер., открывать, обнаруживать, дѣ¬ 
лать извѣстнымъ, соп)игаііоиет, сопзіііа. 

* раіёГасіІо, бпіз, і. открытіе, рас¬ 
крытіе. 

раіёііо, Гасіиз зига, ііёгі, см. раіс¬ 
іасіо. 
раіеііа, ае, Г. небольшая чаша, особ, 

жертвенная. 
раіёпа, ае, Г. см. раііпа. 
раіепз, епііз, РАсу. открытый, I) от¬ 

крытый. свободный, ѵіа, сашриз, сае- 
Іит. —И) пер., а) для чего-н. открытый, 
(Іотиз раіепз еі ехрозііа сирібііаіі еі 
ѵоІиріаііЬиз.— Ь) явный, саиза »у). 
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• раіепіёг, абѵ. открыто (прот. аЪз- 
СОШІІІС). 
раіёо, ійі, ёге, быть открытымъ, быть 

раствореннымъ, I) вооб. (прот. сіаизиш 
еззѳ, оЪзегаіит еззе), рогіае раіепі: 
іоесііогез раіеѣапі ріа^ае, зіяли. — II) 
прегн.: 1) быть открытымъ, доступнымъ, 
проходимымъ, а) соб., о мѣстности, особ, 
о дорогахъ, тк. съ ех с. аЫ., съ іп с. 
асе.; съ <1аі. регз. (для кого). — Ь) пер., 
быть открытымъ — быть доступнымъ, 
быть къ услугамъ, раіеі аіеі іи^а: раіеі 
Еигора ѵісіогіЪиз: раіепі аіеі Іюпогез. - 
2) быть открытымъ — быть подвержен¬ 
нымъ чему, а) соб., ѵиіпегі. — Ь) пер.: 
тиііа раіепі іп еогит ѵііа, чиае іогіипа 
іегіаі. — 3) быіъ на глазахъ, быть на 
виду, а) соб.: потеп іп айѵегзаГііз ра- 
іеі.—Ъ; пер., быть явнымъ, очевиднымъ, 
саиза раіеі (■(■).— отс. раіеі, очевидно, 
ясно, съ асе. с. іп?. (тк. аЬзоі.).—4) 
какъ географ, і. і. *= простираться, а) 
соб.: Іаіе: издие а<1 таге: іп Іоп^ііийі- 
пет тіііа раззиит ССХХХХ. — Ь) пер.: 
Іаіе раіеге, далеко простираться, широко 
развѣтвляться, имѣть свободный про¬ 
сторъ, имѣть широкое примѣненіе, ізіа 
агз Іаіе раіеі: Ьос ргаесерішп раіеі Іаііиз. 
раіёг, ігіз, т. I) отецъ (у поэт. ріиг. = 

родители), тк. о животныхъ (раіег &ге- 
&із *(*); теіоп., гех раігет ѵісіі, отдов- 
скія чувства (любовь) (*)■). — П) пер.: 
1) отецъ, какъ глава или распорядитель, 
а) раіег іатіііаз или ?аті1іае, глава се¬ 
мейства, хозяинъ въ домѣ.— Ъ) р. се пае, 
хозяинъ пира (■(■). — 2) раігез, отцы = 
предкй, раігит тетогіа. — 3) отецъ, 
какъ почетный титулъ, даваемый въ знакъ 
уваженія къ лѣтамъ или за оказанныя 
благодѣянія (■(*); отс. а) раіег раігіае, 
отецъ отечества (какъ почетное прозви¬ 
ще). — Ь) раіег сопзсгіріиз, сенаторъ, 
см. сопзсгіЪо; ріиг. раігез, сенаторы, 
сенатъ, тк. = патриціи вооб. (прот. ріе- 
Ье]і).—с) о богахъ, Ьетпшз, Вулканъ: 
ТіЬегіпиз р., богъ Тибра, Тибръ.—б) ра¬ 
іег раігаіиз, старшій изъ феціаловъ (см. 
раіго). — е) батюшка, о старикѣ (ср. на¬ 
родное батька і*). — 4) (поэт.) отецъ =■ 
виновникъ. 
раіёга, де, ?. жертвенная чаша. 
раі&гпиз, а, пт, I) отцовскій, а) оте¬ 

ческій, апітиз ^(*). — Ь) отцовскій, отъ 
отца полученный или перешедшій по на¬ 
слѣдству отъ отца (прот. таіепшз), зо- 
Ишп (престолъ): аѵиз, съ отцовской сто¬ 
роны.— II) (поэт.) отечественный. 

р&іезсо, раійі, ёге, I) открываться; 
пер., дѣлаться явнымъ, обнаруживать¬ 

ся.— II) прегн., простираться,* радіо 
Іаііог раіезсіі сашриз. 
раіШІіз, е, I) разз. = споспый. — 

П) асііу. = чувствительный, воспріим¬ 
чивый (прот. ітреііЬіІіз). 
раИЪШшп, і, п. висѣлица (орудіе на¬ 

казанія для рабовъ и преступниковъ, со¬ 
стоявшее изъ вилообразнаго бревна; это 
орудіе надѣвали на шею, а къ концамъ 
вилъ привязывали или прибивали руки 
истязуемаго). 
раііепз, спііз, РАф. I) переносящій, 

способный переносить, съ §еп. (напр. 
атпіз р. паѵіит, судоходная р.); поэт, 
пер., крѣпкій, агаігит. — И) прегн., 
выносливый, терпѣливый. 

раііепіёг, абѵ. терпѣливо. 
раііепііа, ае, ?. претерпѣваніе, пере¬ 

несеніе, I) вооб.: &ідогіз.— П) прегн.: 
а) терпѣніе, выносливость. — Ъ) іигрііи- 
біпіз, позорная продажа. — с) терпѣли- 
вость, а) снисходительность, послабле- 
піе.—Р) въ дурномъ смыслѣ, равнодушіе, 
слабодушіе, обломовщина; покорность, 
скромность. 
рйііпа (раіёпа), ае, ?. блюдо, каст¬ 

рюля, сковорода. 
* раііо, ёге, др. ф. = раііог. 
раііог, раззпз вот, рйіі, терпѣть, 

сносить, переносить, I) соб.: 1) вооб.: 
а) о лицахъ: іпѵісет раіі еі іпГегге ѵиі- 
пега. —Ь) о неодуш.: іипс раіііиг сиііиз 
(асе. ріиг.) а&ег (•}*). — 2) въ част.: пере¬ 
носить — отдаваться чему, тиІіеЬгіа, 
служить вмѣсто женщины: Ѵепегет (■(*).— 
с) (поэт.) переносить = переживать, жить 
среди лишеній, поѵет заесиіа, іп зііѵіз.— 
II) пер.: а) претерпѣвать, испытывать 
что, пиііат гериізат, не получать ни 
въ чемъ отказа (*(*). — Ь) терпѣть, потер¬ 
пѣть = допускать, дозволять, а) о ли¬ 
цахъ : аа) съ асе.: ізіа; поп раіі съ асе. 
с. іп?. или съ иі с. соп|.: іасііѳ, поп 
шоіезіе, ІіЬепісг, іпбі^пе, регіпіцио апіто 
раіі съ асе. с. іп?.: поп роззшп раіі, 
Чиіп еіс. — аЬзоі., поп ?егат, поп ра- 
ііаг, поп зіпат, я не потерплю, я не 
позволю, я не допущу.— рр) съ аф. 
какъ ргаебіе., оставлять, піЬіІ іпіасіит 
пе^ие циіеіит. — поп раіі іасііит, ^иосі 
еіс., не проходить молчаніемъ того, что 
(= не оставлять безъ взысканія). — р) о 
неодуш.: педие зиат бідпііаіет раіі, 
иг еіс. 
р&іізсо, ёге, см. раісзсо 
* раігаібг, бгіз, т. исполнитель, 
раігіа, ае, ?. см. раігінз. 
* раігіеіба, ае, с. отцеубійца, 
раігісіиз, а, иш, патриціанскій, про- 
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-исходящій отъ древнихъ сенаторовъ (ра- 
Чгез), ивъ этомъ смыслѣ = благородный; 
ззиЬзі., раігісіиз, патрицій и раігіеіа, 
патриціанка; ріиг. раігіеіі, патриціи (древ¬ 
няя римская знать и потомки ея). 

раігітбіііиш, Іі, п. наслѣдственное 
имѣніе, наслѣдство (соб. и пер.). 
раігітиз, а, ига, имѣющій отца въ 

живыхъ. 
* раігііиз, а, шп, отцовскій, получеп- 

иый въ наслѣдство отъ отцовъ. 
раігіиз, а, иш, отцовскій, а) отече¬ 

скій, атог (і*). — Ъ) отцовскій, отъ отца, 
родителей (тк. предковъ) перешедщій но 
наслѣдству, унаслѣдованный, тоз; зиЪзі., 
раігіа, ае, і*. отечество. — Отс. р&ігіиз, 
а, иш, отечественный, гііиз: зегпю, род¬ 
ная рѣчь. 
раіго, аѵі, аіит, аге = приводить 

въ исполненіе, исполнять, доводить до 
конца, рготізза: расет, заключать: Ъеі- 
Іит, окончить: іасіпиз, совершать: ^из- 
^игапбит, кромѣ прочихъ обрядностей 
произносить при заключеніи союза фор¬ 
мулу присяги = заключить союзъ: раіег 
раігаіиз, жрецъ союза (старшій изъ фе- 
ціаловъ, приносившій отъ имени рим¬ 
скаго народа клятву при заключеніи 
союза). 
раігбеіпішп, К, п. покровительство, 

I) заступничество, передъ судокъ = за¬ 
щита обвиняемаго. — П) пер., покрови¬ 
тельство, защита. 

раігопа, ае, $. покровительница, за¬ 
ступница, защитница. 

раігбпиз, і, ш. покровитель, заступ¬ 
никъ, ходатаи по дѣламъ отдѣльнаго ли¬ 
ца, цѣлыхъ городовъ и провинцій передъ 
судомъ, сенатомъ и т. п. (прот. сііепз); 
въ част., покровитель вольноотпущен¬ 
ника, патронъ. — II) пер., покровитель, 
заступникъ, защитникъ; отс. раіг. саи- 
зае и одно раігопиз, защитникъ, адвокатъ. 

раігйеііз, е, а) отъ дяди (отцовскаго 
-брата или сестры) происходящій (прот. 
гааігиеііз), ігаіег раігйеііз, двоюродный 
братъ. — Ъ) (поэт.) двоюроднымъ брать¬ 
ямъ принадлежащій, родственный, огі- 
го (Ю. 

раігйиз, і., т. дядя (братъ отца); отс. 
пор., строгій судья нравовъ. — Отс. 
раігйпз, а, шп, дядинъ, принадлежащій 
брату отца (І). 

раійіиз, а, пт, I) открытый, отпер¬ 
тый, іепезіга (•)•). — И) широкій, обшир¬ 
ный, ^иегси8, раскидистый д.; отс. = 
для всѣхъ доступный, общій, огЪіз (•)•). 

раисііаз, аііз, і. малочисленность, 
зла іоо число. 

раисйіиз, а, иш, очень немпогій, об. 
въ ріиг. = очень немногіе. 

раисиз, а, иш, и чаще ріиг. раисі, 
ае, а, 1) немногій, немногочисленный; 
зиЪзі., «) раисі, бгит, ш. немногіе, іи 
раисіз сагиз,особенно дорогой.—прайса, 
бгит, п. малость, немного (прот. тиііа); 
особ, немного словъ, пара словъ, иі іп 
раиса сопіегат, чтобы сказать вкрат¬ 
цѣ. — II) немногіе = нѣкоторые, нѣ¬ 
сколько, раисізбіеЪиз; съ деп. рагі., раи- 
сае Ъезііагит. 
раиіаііт (раиіійііт), абу. I) ионе¬ 

многу, мало-по-малу, постепенно.—II) по¬ 
одиночкѣ, одинъ за другимъ, по частямъ, 
бізсебеге ех сазігіз. 
раиіізрёг (раиШзрёг), абу. немного, 

пеиадолго = короткое время, на корот¬ 
кое время. 
раиіб (раиііо), см. раиіиз. 
раиійіиз (раиіійіиз), а, иш, малый, 

по величинѣ, длинѣ гс = небольшой, не¬ 
значительный, по количеству = немногій; 
пеиіг. раиіиіиіп, а) зиЪзі. = малость, 
немного, съ деп. или аЬзоІ. — Ь) абѵ. = 
немножко. 
раиіиз (раиііиз), а, иш, малый, не¬ 

значительный; пеиіг. раиіит, а) зиЪзі. =* 
малость, немного, съ дев. или аѣзоі.; 
раиіо, немногимъ = немного, нѣсколько, 
при сошр.; р. апіе, незадолго передъ 
тѣмъ: раиіо розі или розі раиіо, вскорѣ 
послѣ того. — Ъ) абѵ. = немного. 

раирёг, рёгіз, бѣдный, небогатый (нрот. 
біѵез, Іосиріез), а) о лицахъ, поэт. тк. 
съ деп. (чѣмъ). — Ь) (поэт.) пер., о не¬ 
одуш., бѣдный, скудный. 
раорегейіиз, а, пт, бѣдный, горе¬ 

мычный. 
раирёгіёз, ёі, I. бѣдность. 
* рапрёго, аге, дѣлать бѣднымъ, пор., 

аЦт а1ц5 ге, лишить кого чего (•)*). 
раарегіаз, аііз, Г. бѣдность, какъ ску¬ 

дость средствъ (прот. біѵіііае); пер., 
нужда, недостатокъ. 
раизёа (раизіа), ас, і‘. родъ оливки, 

мявотная, сочная оливка. 

раѵёіасіиз, а, пт, испуганный, объя¬ 
тый ужасомъ. 

раѵёо, раѵі, сге, отъ страха, тревоги 
дрожать, трепетать, быть въ большомъ 
страхѣ, весьма бояться, съ асе. (чего); 
съ аЪІ. (отъ чего); съ аб с. асе. (напр. 
аб отпіа, при всякомъ обстоятельствѣ); 
съ іпі*. 
раѵезсо, ёге, отъ страха, тревоги, 

задрожать, затрепетать, страшиться, 
бояться, съ аЫ. саизае; тк. съ асе. 

раѵібс, абѵ. боязливо, робко. 
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раѵібиз, а. пт, I) оп страха, тре- 
Виіх дрожащій, трепещущій, боязливый, 
пугливый, робкій, раѵ. ех зотпо, вско¬ 
чивши въ страхѣ со сна; пеиіі. абѵ., 
раѵ;бит Ыапбііа (*)•). — II) (поэт.) пер., 
приводящій въ трепетъ, тревожный, 
шсіиз. 
ратітепіаіиз, а, иш, съ каменнымъ 

«іоломъ (см. раѵітепішп). 
раѵт.епіиш, і. п. каменный полъ (со¬ 

стоявшій изъ битыхъ камешковъ, земли 
и извести). 
раѵіо, Іѵі, Шип, Іге, убивать, уплот¬ 

ни іь, Іеггаш. 
раѵііо, аѵі, агс, отъ страха, тревоги 

дрожать, трепетать, весьма бояться, 
рауэ, опій, т. павлинъ 
раѵбг. бгіа, ш. дрожь отъ страха, 

ожидания, радости гс. трепетъ, страхъ, 
раѵог езі, раѵог аЦт саріі со слѣд. пе 
с. со^^. 
рах, расіз, Г. миръ, I) соб.: рах сит 

йЦо: расет сопсШаге (тк. іпіег сіѵез) * 
іи расе или одно расе, во время мира: 
сит расе, съ миромъ, мирно: сит Ьопа 
расе миролюбиво; ріиг. расез, мирные 
договоры, мирное положеніе, миръ; отс. 
Ьопаэ расез, спасительный миръ, блага 
мира (у).— II) пер.: а) покой, тишина, 
л) о неодуш., йшпеп сит расе (тихо) 

беіаѣепз Еігизсит іп таге (1*). — р) 
спокойствіе душевное, расет ѵиііиз Ьа- 
Ьеі (обнаруживаетъ |): рах апіті или 
іпепііз, душевный миръ (*(*).— у) спокой¬ 
ствіе при видѣ чего = позволеніе, расе 
іиа біхегіш, не сердись, не обижайся на 
меня за это, прости мнѣ мои слова.—Ь) 
милость, милосердіе, заступничество бо¬ 
говъ, бейт. 

рессйіит, і, п. грѣхъ, преступленіе, 
тк. погрѣшность, проступокъ. 

* рессаійз, й, т. прегрѣшеніе, 
рессо, аѵі, аіит, агс, I) погрѣшать, 

ошибаться, сдѣлать промахъ, іп зе, іп 
аіда ге; съ аЫ (напр. уегЬо •}*); съ 
Ясс., еабет, дѣлать тѣ же ошибки* тиі- 
іа, дѣлать много ошибокъ.—II) въ част., 
грѣшить, провиниться, іп аЦо^ 
ресіёп, ііпіз, т. гребень, гребенка: 

пср., а) бедро (|). — Ь) грабли — с) 
складываніе рукъ накрестъ, сіідііі рес- 
Ііпе уипсіі (і*). — б) плектръ, палочка, 
которой ударяли о струны инструмента; 
теіоп., пѣсня, ритмъ, аііегпо ресііпе, 
элегическимъ стихомъ (гексаметромъ и 
пентаметромъ ■(•). — ѳ) гребенчатая ра¬ 
ковина. 

рссіо, рехі, рехит, ёге, чесать; отс. 
реха Іипіса, шерстистая, т.-е. новая т. (|). 

ресійз, бгіз, п. I) грудь, грудная кость 
(ріиі. поэт, о груди одного человѣка); 
карт., грудь, а) сѣдалище чувства = 
сердце, душа, іоіо рссіоге, всѣмъ серд¬ 
цемъ, всею душою: іогіі ресіоге, муже¬ 
ственно (*(*); поэт. тк. о лицахъ, сага 
зогогит ресіога, дорогія сестры. — Ъ) 
какъ сѣдалище ума душа, умъ, ра¬ 
зумъ: поп Іи сотри* егаз зіпо рссіоге 
(+).—II) поэт, пер., горло, гезегаге рес- 
іиа (і). 
рбей, аЫ. и, п. ріиг. ресиа, ^еп. рс- 

сиит, скотъ. 
рёсйагіиз. а, иго, скотный, гез, ско¬ 

товодство; зиЬз!., а)'росиагіиз, Іі, т_ 
скотоводъ: отс. ресиагіі, откупщики 
общественныхъ пастбищъ (въ провин¬ 
ціяхъ),— Ь) ресиагіа, бгит. п. стада. 
рёсйіаібг, бгіз, т. казнокрадъ. 
рёсйіаіиз. йз, т. казнокрадство, по¬ 

хищеніе казенныхъ денегъ или собствен¬ 
ности. 

рёсйііагіз, е, а) составляющій соб¬ 
ственность частнаго лица, собственный, 
іезііз: Ъос тіЬі ресиііагетегіі.—^осо¬ 
бенный, чрезвычайный, ебісіит. 

рёсйііит, Іі, п. собственность (перво- 
нач. состоявшая въ скотѣ), имущество, 
сирібііаз ресиііі.—въ част., особенное 
имущество, сбереженіе, а) сына, добы¬ 
тое военной службой или инымъ путемъ, 
Ь) раба 

рёсйпіа, ае, Г. I) имущество, имѣніе, 
ресипіат Гасеге (пріобрѣтать).— II) въ 
част., деньги, денежная сумма, ріиг. 
ресипіаѳ=деньги, денежпыя суммы, р. 
ргаезепз или пшпегаіа, наличныя д.: 
ресѵтіае та^дае: біез ресипіае, срокъ 
платежа* ресипіа Ьотіпит уепбііогит, 
деньги, вырученныя отъ продажи л 

рёсйпіагіпз, а, иш, касающійся де¬ 
негъ, денежный, гез (дѣло): іпоріа геі 
ресипіагіае, недостатокъ въ деньгахъ: 
ргаетіа геі ресипіагіае, денежныя на¬ 
грады. 

рёсГшІбзиз, а, ша, имѣющій много* 
денегъ, денежный, богатый. 

1. рёсйз, сбгіз, п. скотъ (какъ порода), 
особ, мелкій скотъ (овцыѵ козы) о 
(поэт.)=голова, штука скота; пер., о 
людяхъ, ітііаіогшт» зегѵит ресиз (1*) 

2. рёсйз, ейбіз, Г. животное, скотина, 
особ мелкій скотъ, овца, баранъ; въ 
ріиг. поэт. =животныя, живущія на зе¬ 
млѣ, ресибез уоіисгез; о людяхъ, ско¬ 
тина. 

рёбаііз, е, футовой (въ футъ длиною* 
толщиною, величиною іс), о солнцѣ 
въ одинъ футъ шириною въ діаметрЬ. 
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рёсіагіиз, а, от, пѣшііі, рей. зепаіо- 
гез п одно ресіагіі, низшіе сенаторы, се¬ 
наторы второго ранга, не занимавшіе 
еще курульной должности. 

рёёёз, <1МІ8, т. пѣшеходъ; въ част., 
пѣхотинецъ (прот. еяиез); пер., (пото¬ 
му что плебеи служили въ пѣхотѣ, а 
патриціи въ конницѣ) едиііез ребііездие, 
патриціи и плебеи. 

рё(іеь!ег, ігіз, е, пѣшій, пѣхотный, 
I) соб.: а) вооб. (прот. едиезіег), зіа- 
іиа; особ, какъ воен. і. і., соріас, пѣ¬ 
хота: зсиіитп, щитъ пѣхотинца: ри§па, 
сражспіе пѣхоты: оМо, плебеи.— Ь) въ 
част., сухопутный (прот. шагіпиз), ііег, 
сухой, ри§па, на сушѣ: соріае, сухопут- 
пыя войска. — II) пер.: а) каписанпый 
прозою, прозаическій, Ъізіогіае (і*).— 
Ь) въ изображеніи, простой, лишенный 
поэтическаго полета, зегто (і): Миза (*}*). 
рёйеіетііт и рёйёіетрііт, а(Іѵ. пога 

за ногу, шагъ за шагомъ ; пер., мало- 
по-малу, исподволь, осторожно. 
рёйіга, ае, Г. (ножная) петля, силокъ; 

ріиг., путы. 
рёйізёцшіз, а, пт, пѣшкомъ слѣдую¬ 

щій, зиЪзѣ., ребізедииз, і, ш. и ресІізе- 
циа, ае, Г. слуга, слѣдовавшій (-ая) за 
госпожою пѣшкомъ, лакей, горничная. 

рёёііаійз, йз, т. пѣхота (прот. едиі- 
іаідіз). 

рёйо, рёрёйі, рё<Шшп, ёге, испускать 
вѣтры. 

* рёйшп, і, п. пастушескій посохъ (|). 
ре^ша, таііз, п. книжная полка, 
рёіёго, аѵі, аіит, аге, ложно клясть¬ 

ся, учинять ложную клятву, быть клятво¬ 
преступникомъ; отс. іиз ре^етаіиш, лож¬ 
ная клятва, клятвопреступленіе (I). 

рё.)ог, см. таіиз. 
рё.)й8. а4ѵ. см. таіе. 
рёіа&из, і, п. морс; поэт, пор., о 

рѣкѣ, реіа&о ргешіі агѵа. 
рсіех, рёПса(из,см. раеіех, раеііеаіич. 
* реііах, асіз, хитроумный, ковар¬ 

ный (*). 
* реІІесіХо, бпіз, й пропитываніе, 
реііё^о, см. регіе^о. 
реііех, рсііісаійз, см. раеіех, расіі- 

саіиз. 
реШсІо, Іехі, Іесіига, ёге, заманивать, 

приманивать, завлекать, апіпшт айоіе- 
зсепііз: шиііегет а<1 зс: рориіит іп 
зегѵііиіет. 

реШсйІа, ае, Г. шкурка, кожппа; 
шутл., реііісиіат сигаге, )хаживать за 
собою — нѣжить себя, ни въ чедіъ себЬ 
не отказывать (*(*). 

реіііз, із, Г. кожа (съ шерстью), шпу¬ 

ра, мѣхъ, а) вооб.: саргіпа; карт., <1е- 
ІгаЬеге аіеі реііет, срывать съ кого 
маску (у): іпігогзиз іигріз, зресіозиз 
реііо сіесога, лицемѣръ въ красивой ма¬ 
скѣ (*{•): іп ргоргіа реііе циіезсегѳ, по 
одежкѣ протягивать ножки (•)•). — Ъ) въ 
част., а) для покрытія зимнихъ пала¬ 
токъ, зиЬ реШЬиз, въ зимнихъ палат¬ 
кахъ.— р) для одѣянія, реШЬиз іесіа 
іешрога, головы въ мѣховыхъ шапкахъ 
(у): реШит потіпе, ради пріобрѣтенія 
шкуръ для щитовъ. 

реШІиз, а, ига, покрытый кожею, 
шкурою; отс. оѵез реііііае, овцы съ 
нѣжною шерстью (ихъ покрывали шку¬ 
рою для сбереженія ихъ руна). 

реІІо, рёрйіі, риізит, ёге, толкать, 
бить, I) вооб.: а) соб.: Іеггат ресіе, 
ударять въ землю ногою (о танцующемъ 
*[•): іогез, стучать въ дверь: риег риі- 
зиз, побитый (кулаками); поэт., риізиз 
ѵиіпеге, раненый (*(•).— Ь) пор.: произ¬ 
водить дѣйствіе, впечатлѣніе, аіцт: апі- 
тоз Ьотіпшп.—И) въ част.: 1) ударяя 
приводить въ движеніе, задіііат, пу¬ 
скать: пегѵоз іп йсііЬиз или (*)*) Іугат, 
играть на л.; поэт., Наешоп, потрясать 
Г. (о вѣтрѣ).— 2) отталкивать, а) вооб., 
прогонять, изгонять (соб. и пер.), съ ех 
или аЬ с. аЫ., съ аЫ. (откуда), съ іп 
с. асе.; пер., тк. съ аЫ. (напр. сигаз 
ѵіпо: іатепі §1ашіе, утолять); отс. реііе 
шогат, брось медлительность (і*): риізо 
ршіоге, оставивъ стыдъ (•)*).—Ъ) отго¬ 
нять назадъ, оттѣснять, особ, какъ воен. 
1. і., а) заставлять отступить, опроки¬ 
дывать, Ьозіішп асіет: риізі іи^аіЦие.— 
р) поражать, побѣждать, Ьозіез. — с) 
изъ государства, страны изгонять, уда¬ 
лять въ изгнаніе, ехиіез риізі. 

реіійсёо, см. регіисео. 
реІІОсІййІиз, а, шп, см. регІисіЦиІиз. 
рсіійсісіпз, а, ит, см. регІисИпз. 
рёіогіз, гіеііз, Г. хама (морская рако¬ 

вина). 
* реііа, ае, Г. пельта, небольшой лег¬ 

кій щитъ па подобіе полумѣсяца. 
реНазіае, агшп, т. пельтасты (сол¬ 

даты, вооруженные небольшимъ легкимъ 
щитомъ). 

рёпагіиз (рёпйагіиз), а, ит, къ 
съѣстнымъ припасамъ относящійся, ееі- 
1а, кладовая. 

рёиакз, іига, т. съ и безъ (Ш, пе¬ 
наты, богп-покровители римскихъ семей 
(шіпогез, іашіііагез, ргіѵаіі), а также 
государства, какъ единой семьи (про¬ 
тез, риЫісі); шеіоп. = жилище, дом..; 
поэт, пер., пчелиная ячейка. 
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* рёпаіі&ёг, ^ёга, дёгшп, песущій до¬ 
машнихъ боговъ (І). 
репбёо, рёрепбі, его, висѣть, I) соб.: 

1) вооб., съ іп с. аЪІ., съ аЪ, ех или 
сіе с. аЫ. (на чемъ); поэт, съ однимъ 
аЫ. (иапр. іепш Шо, тк. карт.); съ сіг- 
сиш, рег или зирег с. асе.; съ зиЪ с. 
аЪІ.— 2) въ част.: а) висѣть, повиснуть, 
быть повѣшеннымъ, репбеѣіі Язіиіа ріпи 
(*}•); о людяхъ, тк. повѣситься, е ігаѣо 
(|).— Ъ) о платьѣ, свѣшиваться, ниспа¬ 
дать, аріо (|).— с) висѣть надъ головою, 
«) (поэт.) висѣть надъ чѣмъ, нависать, 
зсориіиз репсісі; угрожать паденіемъ, 
пес орегіит (Шиз) репбеаі аіда (*(*).— 
Р) въ воздухѣ, висѣть, казаться вися¬ 
щимъ, о лицахъ и ііеодуш., (особ, о 
корабляхъ), аЬзоІ.; <1е гире (|): зитшо 
іп Яисіи (І). — у) (поэт.) о летающихъ, 
особ, о птицахъ, носиться, летать, реп- 
піз.— б) о возницѣ, ргопиз іп ѵегЪега 
реп бе аз, повисшій въ наклонномъ поло¬ 
женіи для нанесенія ударовъ (•(•). — б) 
прегн.: а) о лицахъ, застрянутъ, пребы¬ 
вать, сидѣть гдѣ-н., іп Іішіпе позіго 
(•)•).— р) (поэт.) о частяхъ тѣла, дрябло 
висѣть, йшбоз репбеге Іасегіоз. — II) 
пер.: 1) вооб.: р. ех или аЬ аіф оге, 
внимательно слушать кого.—2) въ част.: 
а) (поэт.) пріостанавливаться, оставать¬ 
ся неоконченным ь, репбепі орега іпіег- 
гиріа.—Ъ) колебаться, а) о лицахъ — 
колебаться, бшь въ недоумѣніи, недо¬ 
умѣвать, быть нерѣшительнымъ, аѣзоІ., 
апіто (апітіз)или апіті; апіюі репбеп- 
ісз.~~ р) (поэт.) о неодуш., быть сомни¬ 
тельнымъ, быть неизвѣстнымъ, репбеі 
ЪеІІі іогіипа. — с) отъ чего, кого зави¬ 
сѣть, покоиться на чемъ, комъ, съ абѵ, 
(аііипбо); съ ех с. аЫ. или съ однимъ 

аЫ , съ іп с. аЫ.; о лицахъ тк. =г быть 
преданнымъ кому, бе аЦо (*)*). — б) про¬ 
исходить, ех ипа огідіпе (|). 

репбо, рёрепбі, репзиш, ёге, вѣшать, 
отвѣшивать, I) вооб.: а) соб.: Ьегѣае 
репзае (і*).—Ъ) пер.: «) взвѣшивать, 
обсужирать, гез, поп ѵегѣа: аіяб ех 
аЦа ге, судить о чемъ по чему.—р) 
цѣнить, почитать, съ ^еп. (рагѵі, низко, 
та^пі, высоко). — И) въ част.: 1) (такъ 
какъ древніе, до введенія чеканной мо¬ 
неты, производили платежи депьгами по 
вѣсу, то—) платить, уплачивать, а) 
соб.: ресипіат аіеі: ѵесіі^аі. — Ь) пер., 
(такъ какъ въ древности наказаніе со¬ 
стояло въ пенѣ, вносимой истцу или 
правительству въ видѣ опредѣленной 
суммы денегъ или въ видѣ скота, то =) 
претерпѣть, подвергнуться, роепаз іе- 

шегііаііз (наказаніе за гс): роепаш песо* 
(•(•).— или претерпѣть наказаніе за что,, 
ідпотіпіат. — 2) вѣсить, тіпиз ропбо* 
осіо^іпіа Котапіз ропбсгіЬиз. 
репбйіиз, а, ит, висящій, висячій; 

поэт, пер., колеблющійся, нерѣшитель¬ 
ный, зрѳ репбиіиз. 
рёпё; абѵ. см. раепо. 
рёпёз, ргаер. с. асе., у, I) относи¬ 

тельно собственности, владѣнія и силы,, 
репез аЦт еззе, находиться въ чьихъ 
рукахъ; отс. репез іѳ ез? въ умѣ ли 
ты? (*)*). — II) относительно участія, ви¬ 
ны, репез іе сиіра езі, ты виноватъ. 

рёпёігаЫІіз, е, 1) проницаемый (-(*).— 
II) ас!іѵ.=пронизывающій, пронзитель¬ 
ный (•(•). 

рёпёігаііз, е, внутренній, внутри на¬ 
ходящійся, іосиз, внутри дома находя¬ 
щійся, домашній; зиЪзі., репеітаіе, із, 
п., об. ріиг. репеігаііа, Іит, п. внутрен¬ 
ность, особ, зданій, внутренняя частъ 
дома, храма, святилище. 

рёпёіго, аѵі, аіиш, аге, проникать, 
куда-н. I) іг. ІІІугісоз зіпиз. — II) іпіг. 
(соб. и пер.) съ рег, аб, іп, іпіга с. асе. 
рёпІсіПиш, і, п. и рёпісіИиз, і, ш. 

кисть; пер. = слогъ, 
рёпіпзйіа, не, Г. полуостровъ, 
рёпіз, із, т. хвостъ; об. пер., дѣто¬ 

родный членъ; теіоп. = сладострастіе. 
рёпіійз. абѵ. внутрь, внутри, I) = 

внутрь, вглубь, внутри, изнутри, изъ 
глубины, 1) соб.: захшп р. ехсізиш: р. 
іп ТЬгасіат зе аЪбібіі: р. зопапіез зсо- 
риіі (*(•): р. зизрігіа ІгаЬеге, глубока 
вздыхать (і*). — 2) пер.: а) глубоко, еа 
апішіз шапбаге (запечатлѣть въ серд¬ 
цахъ).—!)) точно, основательно, поззе, 
ѵібеге.— О вполнѣ, совершенно, біШбе- 
ге: зе регбеге.—б) сердечно, искренно, 
го§аге.—И) (поэт.) вдаль, далеко, іеггаѳ 
репііиз репііиздие засепіез. 

реппа, ае, і. I) правильное перо кры¬ 
латаго животнаго; теіоп., ріиг. реппае, 
и поэт. зіщг. реппа соііесі., крыло, 
крылья; отс. въ карт., бесізіз рѳппіз, съ 
подрѣзанными крыльями (•(•).— II) перо' 
(перья) на стрѣлѣ (*}*). — Ср. ріппа. 

реппаіиа, а, иш, оперенный, окры- 
ленпый, крылатый. 
реппі^ёг, $ёга, &ёгшп, оперенный,, 

окрыленный, крылатый, 
реппйіа, ае, і, см. ріппиіа. 
репаШз, е, висящій, висячій, иѵа. 

повѣшенный для сбереженія (= сушоный 
»• +)• . 

репзіо, бшз, і. платежъ, ргаезспз- 
(наличными); теіоп. == срокъ платежа. 
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репзііо, аѵі, аіит, аге, I) аккуратно 
вѣшать, взвѣшивать; пер., взвѣшивать, 
тщательно обсуживать, обдумывать, іш- 
регаіогіа сопзіііа.— II) въ част., платить, 
ѵесіідаііа: ргаесііа, циае репзііапі, кото¬ 
рыя подлежатъ подати. 

репзо, аѵі, аіит, аге, I) вѣшать, 
взвѣшивать, 1) соб.: аигшп; въ карт., 
Котапоз зсгіріогез еайет ігиііпй, оцѣ¬ 
нивать тѣмъ же мѣриломъ (*}*).—2) пер.: 
а) вооб.: оцѣнивать, судить, ашісоз ех 
(по) іасііз.— Ь) въ част.: о) взвѣши¬ 
вать, обсуживать, сопзШшп: зіпдиіа 
апіті сопзиііа.— Р) сравнивать, сли¬ 
чать. противопоставлять: асіѵегза зесип- 
(Ііз.— II) въ част., отвѣшивать; пер., 
а) = вознаграждать, возмѣщать, возда¬ 
вать, платить, ѵиіпиз ѵиіпеге (і*): ігапз- 
тагіпае гез цийсіат уісе репзаіаѳ (зс. 
іпіег зе), нѣкоторымъ образомъ удержали 
равновѣсіе. — Ь) = купить, искупить, 
весе таіига іепегит рисіогеш (*|*). 

репзшп, і, п. дневная работа, отвѣ¬ 
шенное рабынѣ количество шерсти, ко¬ 
торое она должна была спрясть, въ те¬ 
ченіе дня, отс. заданная работа; пер., 
поставленная самому себѣ или другому, 
задача. 

репзиз, а, шп, РАсІр важный, цѣн¬ 
ный, піЪіІ репзі ЬаЬео, ничего не счи¬ 
таю важнымъ, ни на что не обращаю 
вниманія: поп (пес или пецие) или пес 
циМциат репзі ЬаЬео или сіисо, и я 
вовсе не считаю важнымъ, и я вовсе 
не обращаю вниманія, и мнѣ вовсе не 
совѣстно, и мнѣ вовсе но стыдно гс, съ 
асе. или съ іпі.: тк. аіеі пес циісіциат 
репзі езі, съ вопр. предл. (съ циМ), 
и кто-н. вовсе не обращаетъ вниманія 
на гс. 

рёпйіа, см. раепиіа. 
рёпйіаіиз, а, иш, см. распиіаіиз. 
рёпйгіа, ае, Г. недостатокъ (прот. со- 

ріа), съ деп (въ ч.-н.). 
рёпйз, йз и і, с. и рёпйз, бгіз, п. 

провизія, съѣстные припасы (сохраняе¬ 
мые внутри дома). 

реріши, і, п. и реріиз, і, ш. широ¬ 
кое сборчатое роскошно вышитое жен¬ 
ское платье изъ тончайшаго полотна, 
мантія; особ, великолѣпный покровъ Пал¬ 
лады, выставляемый въ Аѳинахъ на по¬ 
казъ въ Панаѳинейскій праздникъ. 

рёг, ріаер. с. асе., I) соб., въ отно¬ 
шеніи пространства: 1) для означенія 
движенія черезъ илп сквозь что-н.: а) че¬ 
резъ, по, аііегит ііег рег ргоѵіпсіаш 
позігаш егаѣ тиііо сіійсіііиз: рег (по) 
ѵепаз. — Ь) черезъ, сквозь, рег іешо- 

пеш регсиггеге: рег шапиз ігасіі, ігасісге, 
по рукамъ, изъ рукъ въ руки. — с) = 
передъ, іпсесіипі рег ога ѵезіга та^пі- 
Ясі.— 2) для означенія повсемѣстнаго 
распространенія цдгі расширенія по всей 
линіи, по всему пространству или части 
его— по, рег огат тагііітат: рег са- 
зіга: рег (іошоз, по домамъ (= изъ дома 
въ домъ): іге рег Гегаз, среди (*[*): рег 
итѣгаз, въ подземномъ царствѣ (*[■).— 
II) пер.: А) въ отношеніи времени, 1) 
для означенія времени, во все продол¬ 
женіе котораго что-н. происходитъ = въ 
теченіе, въ продолженіе, въ, сіесет рег 
(ііез: рег <іиаз посіез.—2) для означз- 
нія времени, въ которое что-н. происхо¬ 
дитъ = въ теченіе, во время, рег Ішіоз: 
рег Мет іетриз, въ теченіе того же 
времени.— 3) при зиЪзі., означающихъ 
свойство, настроеніе, обстоятельство, 
для означенія того, что въ извѣстномъ 
состояніи, во время извѣстнаго обстоя¬ 
тельства что н. случается, =: во время, 
въ, рег ігаш, въ гнѣвѣ: рег Ішіит ^о- 
ситцие, играя и шутя. — В) въ другихъ 
отношеніяхъ, 1) для означенія теченія 
извѣстныхъ обстоятельствъ =• черезъ, 
рог отпіа, во всѣхъ отношеніяхъ, со¬ 
вершенно. - 2) для означенія средства 
или орудія, которымъ что-н. приводится 
въ исполненіе ~ черезъ, а) какъ винов¬ 
никъ дѣйствія, регНаппіЬаІеш.—Ь) какъ 
средство, орудіе, посредствомъ, при со¬ 
дѣйствіи, благодаря, а) дѣйствительное 
средство, орудіе, рег рориіоз роіігі: рег 
шапиз сіетіііі, на рукахъ: рег Ііііегаз, 
письменно: рег ѵіт, насильственнымъ 
образомъ: рег ^осшп, въ шутку: рег 
оссазіопет, при случаѣ: рег зшптит 
(іейесиз, постыднѣйшимъ образомъ: рег 
позігаш і^пошіпіаш, къ нашему стыду: 
рег те, рег іе, рег зе, черезъ себя = 
самъ по себѣ, самъ собою, лично отъ 
себя, тк. = безъ посторонней помощи.— 
Р) мнимое средство, орудіе, при лицахъ, 
по показанію, по доносу, рег Саесііішп 
ассизаіиг 8иі1а; при обстоятельствахъ = 
подъ видомъ, подъ предлогомъ, аіцшрег 
ййега іаііеге, вѣроломно.—3) для озна¬ 
ченія причины, побужденія, по, по при¬ 
чинѣ, изъ, рег аѵагіііаш: рег саизаш 
(подъ предлогомъ) зирріешепіі.—4) для 
означенія позволяющаго или препят¬ 
ствующаго элемента, по причинѣ, изъ- 
за, рег те, іе, зе, по мнѣ = что до меня, 
тебя гс касается, тк. = по моей, твоей... 
винѣ: рег зепаіит, по винѣ сената: рег 
ѵа1еіи(ііпет,по состоянію здоровья, тк.= 
по слабости здоровья; отс. при прось- 
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бахъ, клятвахъ, воззваніяхъ, восклица¬ 
ніяхъ = ради, ого Іѳрегбеоз: рег бсоз 
дигаге, клясться богами; въ воскл., рег 
беоз! рег беоз іттогіаіез I о боги без¬ 
смертные I 

рсга, ае, Г. рапецъ, сума. 
рёгаозигбиз, а, ига, нрепелѣпый, пре¬ 

глупый. 
* рёгассоттббаіиз, а, ит, весьма 

удобный. 
* рёгасег, егіз, е, прсострый (карт.). 
рёгасегішз, а, ипі, прегорькій. 

* рёгасііо, опіз, Г. заключеніе, заклю¬ 
чительный актъ. 

рёгаейіё, асіѵ. преостро, пер.=весь¬ 
ма остроумно. 

рёгаейіиз, а, иш, преострыЙ, пер., 
аі о голосѣ, весьма рѣзкій, пронзитель¬ 
ный.— Ь) очень остроумный. 

* рёгаббіезсспз, епііз, т. очень мо¬ 
лодой. 

* рёгаббісзсснійіиз, і, ш. очень мо¬ 
лодой человѣкъ. 

* рсгабрбзііиз, а,ит,см. регаррозііия. 
рёгаедиё, абѵ. совершенно равно, со¬ 

вершенно одинаково. 
рёга&Ио, аѵі, а(ит, аге, гонять, силь¬ 

но тревожить. 
рёга&о, ё&і, аеіига, ёге, I) приводить 

въ движеніе., I) безъ перерыва двигать, 
ворочать, ѣшпшп, постоянно обрабаты¬ 
вать (•}*): ігеіа гешо, продолжать грс- 
стп = проѣзжать по морю (*(*).—2) при¬ 
водить къ концу, только карт.: а) вооб.: 
«> время проводить, ѵііат ргосиі раігіа 
зиЪ ахе Ъогео (■{■): аеіаіот зіс.--^) 
исполнять, совершать, оканчивать, оса) 
движеніе, паѵі^аііопего, поэт., чашн зоі 
биобесіш реге^іі зідпа. прошло.—рр) 
работу, дѣятельность, іпсеріиш. бопа 
(раздачу подарковъ |): ѵіссз. подвер¬ 
гаться перемѣнамъ (і): іогі:ипаш (по¬ 
прище жпзнп |). ЬіЪегпіз рсгасііз, по 
окончаніи зимы: сопзиіаіи рсгасіо, по 
истеченіи срока консульства. — Ь) въ 
част.: а) какъ госуд. 1. 1., руководи- 
тельную дѣятельность оканчивс ть, соп- 
ѵепішп: сопсіііиш, распускать.-— в\ дра¬ 
му, роль проводить до а ища. трать до 
конца, іаЬиіага, і.ср. Гаыііаг» ѵиаѳ — 
у) жалобу, процессъ доводиті до конца, 
доводить до рѣшенія, преслѣдовать об¬ 
виняемаго и добиться его осужденія, 
саиз(іт геі (І): гейт. — я излагать, 
розіиіаіа: гех ссіега, иг огзиз езі, ре- 
га^іі: зепіепііат бе аЦа ге раисіз.— 
II) (поэт.) пронзать, прокалывать, іаіиз 
епзс. 

* рёга^гаііо, бпіз, Г. прохожденіе. 

рёгй^го, аѵі, йіит, аге, I) прохо¬ 
дить, обходить, адгоз: Іііога сіаззе (ф).— 
II) пер., проникать, ІаІеЬгаз зизріеіо- 
пит; аЬзоі., еа Гата рега^гаѵіі, рас¬ 
пространился. 

* рёгашапз, апііа, очень любящій, 
позігі. 

рёгат&піёг, абѵ. съ большою любовью, 
очепь любезно. 

рёгашЪйІо, аѵі, йіит, аге, проходить, 
обходить, гига (ф); поэт, пер., сгосиш 
йопэдие, появляться на сценѣ (усыпан¬ 
ной цвѣтами и окропленной шафранной 
эссендіей) = заслуживать представленія 
на сценѣ (о драмѣ). 

* рёгашоеішз, а, ит, прелестный. 
* рёгашріиз, а, иш, весьма простран¬ 

ный, очень обширный. 
* рёгап^изіё, абѵ. очепь тѣспо. 
рёгап&изіиз, а, нт, очепь узкій, очепь 

тѣсный. 
* рёгапінршя, а, нт, очень древній. 
* рёгаррбзііиз, а, ит, очень удобный, 

очень приличный, аіеі. 
* рёгагбйиз, а, иш, очепь трудный. 

* рбгаг&іНиз, а, ит, очень остро¬ 
умный. [пый. 

рёгагшаіиз, а, иш, хорошо вооружеи- 
рёгаго, аѵі, аіига, аге, пропахать; 

отс. поэт, пер., а) избороздить, гщтіз ога, 
покрыть морщинами -Ь) теіоп., писать. 

* рёгаііеніё, абѵ. весьма внимательно. 
* рёгаКспІиз, а, иш, весьма внима¬ 

тельный. 
* р^гЬассѣог, аіпз зиш, агі, прогу¬ 

лять, проипровать. 
регЪбаІиз, с, иш, весьма счастливый. 
регЪеІІё. абг. прекрасно 
рсгЪбнё. абѵ. очень хорошо. 
* рсгЪёпёѵбІиз, а, иш, весьма благо¬ 

склонный, аісі. 
рсгЬспі^пё, абѵ. очепь милостиво. 
рсгЫЪо, Ъші, ёгс, всасывать, вбирать 

въ себя; пер., всасывать, гаЪіет (|). 
рсгЫапбиз, а, ит, очень ласковый. 
регЪбпиз, а, ит, весьма хорошій. 
р^гЬгёѵіз, с, очень короткій; отс. 

регЬгсѵі 1 отроге и одно регЬгеѵі, въ 
весьма короткое время, весьма скоро. 

* регЬгёѵЙёг. абѵ. весьма кратко, 
регса, ьл, Г. окунь. 
регсаісзсо, саійі, ёге, разогрѣвать- 

ся (Т). 
рсгсаііезео, саіійі, ёге, дѣлаться 

жесткокожимъ, пер , а) дѣлаться не¬ 
чувствительнымъ, терять чувствитель¬ 
ность.— Ъ) становиться умпымъ. умнѣть. 

рсгсагиз, а, ит, очень дорогой (соб. 
и пер ). 



регсаиіиз — 457 — рсгсиііо 

* регсаиіиз, а, шп, весьма осторожный. 
регсёіёЪго, аѵі, аітп, аге, часто го¬ 

ворить, часто упоминать, часто приво¬ 
дить, въ разе. тв. = быть въ обращеніи, 
ріигіті ѵегзиз регсеІеЬгапіиг. 

* регсбіёг, із, е, очень быстрый, очень 
•спорый. 

* регсёіёгііёг, абѵ. очень быстро, очень 
споро. 

регссііо, сйіі, сиівига, ёге, соб. яо- 
трясатъ, отс. I) повалить наземь, опро¬ 
кинуть, 1) соб.: аЬрп.—2) пер.: а) по¬ 
ражать, разбивать, Ьозіез.— Ь) потря¬ 
сать, а) по сидѣ, могуществу, потрясать 
въ основаніи, приводить въ разстрой¬ 
ство, лишать силы, могущества, губить, 
ітрегішп.— р) душевное настроеніе по¬ 
трясать —- смущать, приводить въ замѣ¬ 
шательство, лишать присутствія духа, 
(особ, страхомъ), а^т: регсеШ Итоге; 
прегн., регс. ащт іп а^т Іо сит, при¬ 
водить въ замѣшательство и загнать 
куда-н.— тв. регс. аідт, иѣ с. соіу.— 
II) потрясая ударять, толкать, аіеі депи 
(колѣномъ) іешиг. 

регсепзёо, сепзйі, ёге, разсматривать, 
просматривать, а) исчислять, рготегііа 
питегапбо: сіабет ассеріат.— Ь) осма¬ 
тривать, сарііѵоз; пер., разбирать кри¬ 
тически,' обсуждать, огаііопез Іедаіо- 
гиш —с) осматривать = путешество¬ 
вать по чему, объѣхать что, ТЬеззаІіат. 

регеерііо, опіз, полученіе, I) соб., 
собираніе, йтідит.—II) пер., попина¬ 
на познаніе. 

регсіо, сіѵі, сііпт, сіге и рсгсіёо, 
сісге, приводить въ движеніе; отс рег- 
сііиз, а, иш, а) возбужденный, взволно¬ 
ванный, раздраженный. — Ь) вспыльчи¬ 
вый, горячій. 

регсіріо, сёрі, сер іи т, ёге, захваты¬ 
вать, 1) соб.: а) вооб., захватывать, ло¬ 
вить, аигаз (воздухъ, чтобы держаться 
на номъ і*).—Ь) получать, йтісіиз, со¬ 
бирать (тв. карт. =- пожинать): ргаѳ- 
шіа.— 2) пер.: а) воспринимать чувства¬ 
ми, замѣчать (слышать, видѣть ит.п.), 
аічт осиііз, зепзіЬиз: диегеіаз, услы¬ 
шать: Тгѳѵегогит іидат. — Ъ) умомъ 
усвоивать, а) = изучать, въ регГ. = 
знать, нзат геі тііііагіз.— р) понимать, 
постигать, ясно познавать, аЦб апіто. 

регсбіо, сбійі, сіЛіиш, ёге, а) посред¬ 
ствомъ рѣчи украшать.— Ъ) оказывать 
почтеніе, аЦт. 

* регебтів, е, весьма ласковый, весь¬ 
ма обходительный. 

регсоттйбё, асіѵ. весьма удобно, очень 
кстати. 

регсоттббиз, а, ит, весьма удобпый. 
регсопіаііо, опіз, і‘. разспрашиваніе, 

спрашиваніе, развѣдываніе. 
* регсопіаібг, огіз, т. разспрашива- 

тель, вывѣдыватель (*(*). 
регсопіог и регсппсіог, аіиз вит, агі, 

разспрашивать, спрашивать, вывѣды¬ 
вать, аЦб: аЦт аЦсІ (кого о чемъ): аЬ 
или ех а^о: ак|б ех а^о: аідт бе аЦа 
ге: регс. ех а^о или одно регс. съ вопр. 
предл. 

регебцпо, сохі, сосіит, ёге, провари¬ 
вать; пер., дѣлать спѣлымъ, зрѣлымъ. 

регсгёЬгезсо, Ьгйі (тк. рсгсгёЬезсо, 
Ьйі), ёге, учащаться = повсюду распро¬ 
страняться, а) вооб.: оріпіо поп тобо 
Котае, веб еііат ариб ехіегаз паііо- 
пез отпіит вегтопе регсгеЬгиіі; особ, 
о слухахъ, ірва іата, диае бе іиа ѵо- 
Іипіаіе регсгеЬгиіі: Іата регсгеЬгиіі съ 
асе. с. іпГ. — Ь) по слухамъ распростра¬ 
няться — становиться общеизвѣстнымъ, 
гласнымъ, тк. съ асе. с. іпі. 

регсгёро, агс„ сильно оглашаться, 1о- 
сиз іііе ѵосіЪиз регсгераі, раздаются въ 
томъ мѣстѣ громкіе крики, 

регсипсі..., см. регсопі... 
* регейрібпз, а, иш, весьма распо¬ 

ложенный къ кому, аіф. 
* регейгібзпз, а, ит, очень любопыт¬ 

ный. 
регейго, аѵі, ѳіиш, ііге, совершсппо 

вылѣчить. 
рсгсигго, сйсиггі или спггі, сигзит, 

ёге, I) іпіг.: 1) пробѣгать, рег іето- 
пет —2) бѣжать, спѣшить куда-н., аб 
ак}т. — П) іг. пробѣгать, поспѣшно 
проходить, проѣзжать, а) соб., а§гшн 
Рісепит: отпез сопѵепіиз.—Ь) пер., 
пробѣгать, а) вооб., ресііпо іеіаз (і*).— 
р) по порядку разсказывать, вкратцѣ 
приводить, чиае Ьгеѵііег а іе регсигза 
зипі. — у) пробѣгать взоромъ, мыслью, 
просматривать, ѵеіосі регсшто осиіо (т). 

регсагзаііо, опіз, Г. проѣздъ, разъ¬ 
ѣздъ, Ііаііае (по И.). 
регсигзіо, бпіз, і.^пробѣганіе, пер., 

а) краткое упоминаніе.— Ь) разсматри¬ 
ваніе, обдумываніе. 
регспгво, аге, I) іг. пробѣгать. — II) 

іпіг. бродить, рыскать. 
рёгсиззіо, опіз, і. I) ударъ (дѣйствіе), 

бі&ііогит, щелканіе пальцами,—П) скап- 
дованіе, тактъ. 

регспззбг, огіз, т. убійца, разбой¬ 
никъ. 

регспззйз, й, т. ударъ (какъ дѣйствіе), 
толчокъ. 

регсіШо, сиззі, сиззиш, ёге, I) пробп- 
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сать, пронзать, прокалывать, гозіго па- 
ѵет: ресіиз.— II) съ силою ударять, 
бить, 1) соб.: а) вооб.: аЦт Іарібе: Іо- 
гет ѵігдй, стучать: іеггаш ребе, топать 
ногою: аЦт іиітіпе, поразить: іиггез 
(Іѳ саеіо (о молніи).—Ь) прегн.: а) уда¬ 
ромъ ранить, сариі діабіо.—р) ударомъ 
убивать наповалъ, убивать: аЦт зе- 
сигі, отрубить кому голову. — у) вака- 
лая жертвенное животное, заключать со¬ 
юзъ, іоебиз. — 4) ударяя двигать, Іугат, 
играть на л. (*}•): реппаз, летать (•}•). — 
2) пер.: а) вооб.: поп регсиззіі Іосит, 
онъ не попалъ въ надлежащее мѣсто.— 
Ъ) въ част.: а) потрясать, поражать, 
производить сильное впечатлѣніе, позігоз 
апіпоз: іпдепіі регсиззиз атоге (•(•): р. 
а^т іпапі содііаііопе, призракомъ, со¬ 
зданнымъ празднымъ воображеніемъ, вну¬ 
шить страхъ.— р) обманывать, акрп.— 
у) наносить глубокую рану, причинять 
сильную боль: регсиззиз ѵиіпегѳ іогіи- 
пае. 

рсгбШЧсШз, е, очень трудный. 
* регбііПсШІёг, а<1у. съ большимъ 

трудомъ. 
* регбі§пиз, а, ит, весьма достойный. 

* регбШ&епз, епііз, весьма тщатель¬ 
ный, весьма точный, весьма аккуратный. 

* регбШ^епіёг, абѵ. весьма тщатель¬ 
но, весьма точно. 
регбізсо, бібісі, ёге, основательно изу¬ 

чать, выучивать наизусть, регі, — впол¬ 
нѣ знать, аі^б или съ іпі. 

* регбізегіё, абѵ. весьма краснорѣчиво. 
*^>егбііё, абѵ. отчаянно = безбожно, 

крайне дурно, зе дегеге. 
регбіібг, бгіа, ш. губитель, разори¬ 

тель (прот. зегѵаіог). 
регсШиз, а, ит, погибшій, отчаян¬ 

ный, безнадежный, несчастный, I) вооб. 
(прот. заіѵиз), ѵаіеіибо, совершенно 
разстроенное здоровье: гез (положеніе).— 
И) въ част.: а) неумѣренный. регсШиз 
Іисіи, погруженный въ глубокую пе¬ 
чаль.— Ь) отчаянный, пропащій, без¬ 
божный, порочный, абоіезсепз: сопзіііа. 
регбШ, аб\. очень долго 
* рбгбійіигпиз, а, ит, весьма долгій, 

весьма продолжительный. 
регбіѵёз, біѵіііз, очень богатый. 
регбіх, аісіз, с. куропатка. 
регбо, бХбі, (Шит, ёге, губить, I) (въ 

разз. у класс, всегда регео,регбНиз, ре¬ 
нте) погубить (прот. зегтаге), 1) вооб.: 
аЦт; поэт., зегрепсет, убить.— 2) въ 
част.: а) тратить, мотать, орегат или 
сі оіеит еі орегат, совершенно напрас¬ 
но трудиться: Ыапбіііаз, напрасно ла¬ 

скать (І): Іетриз, напрасно убить вре¬ 
мя.— Ь) нравств. портить, абоіезсеп- 
іет.— II) пер., безвозвратно потерять, 
лишиться чего, 1) вооб.: агта (*|-): іііет, 
проиграть.—2) въ част., проиграть, диоб 
іп аіеа регбібегаі, проигрышъ въ кости. 

регббсёо, ббсйі, босіиш, ёге, основа¬ 
тельно учить, обстоятельно показывать, 
аЦт, вышколить (*)*): аЦт аЦб (у). 

регбосіиз, а, ит, весьма ученый, 
весьма искусный. 

регббіёо, ббійі, ёге, быть очень огор- 
чену, очень сокрушаться. 

* регббіезсо, ббійі, ёге, чувствовать 
глубокую скорбь, быть очень огорчену. 

регббто, ббтйі, ббтііит, аге, совер¬ 
шенно укрощать, усмирять, покорять, 
іаигоз (і*): Ьаііит. 

регбйсо, бихі, бисіит, ёге, прово¬ 
дить, I) въ назначенное мѣсто,приво¬ 
дить, 1) соб.: а) вооб.: аЦт съ аб, іп 
с. асе. или съ однимъ асе. Іосі (наир. 
Котат).— Ь) въ част.: а) кому-н. жен¬ 
щину приводить, доставлять. — р) соору¬ 
женіе проводить, тигшп іоззапщие аб 
топіет.—2) пер., доводить до чего, а) 
вооб.: акрп аб Ьопогез атрііззітоз, воз¬ 
водить, возвышать къ гс: а^т аб запі- 
іаіет, образумить: ео гет регбихіі, иі 
еіс.: гез езі ]ат аб ехігетит сазит 
регбисіа, дѣло доведено до крайности. — 
Ь) въ част.: а) доводить = склонять, 
аіят аб или іп зиат зепіепііат, распо¬ 
лагать въ пользу своего мнѣнія, скло¬ 
нять на свою сторону: акрп ео, иі еіс.— 
р) до извѣстнаго времени продолжать, 
длить, аб сепіезітит аппит: іп пос- 
іет: гез бізриіаііопе аб тебіат посіет 
регбисііиг, затягивается вслѣдствіе завя¬ 
завшихся преній до полуночи. — И) 
(поэт.) наводить = натирать, намазы¬ 
вать, атЬгозіае обоге іоіит паіі сог- 
риз. 

* регбисібг, бгіз, т. сводникъ. 
регбйеШо, бпіз, I. враждебное дѣй¬ 

ствіе, I/ противъ чужестранцевъ, съ ко¬ 
торыми ведется война.—И) противъ оте¬ 
чества, государственная измѣна, измѣна 
отечеству. 

регбйеШз, із, т. воюющій врагъ. 
регбйго, аѵі, аіит, аге, продолжать¬ 

ся, Іопдит іп аеѵит (і*). 
рёгёбо, ёбі, ёзига, ёге, съѣдать, изъ¬ 

ѣдать. 
рёгё^гё, внѣ страны, внѣ отечества, 

a) за границей, въ чужихъ краяхъ, на 
чужбинѣ, Ьаѣііаге; карт., апітиз езі 
реге^ге, умъ витаетъ въ небесахъ (+).— 
b) изъ-за границы, изъ чужихъ краевъ. 
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пипііаге.— с) за границу, въ чушіо 
края, ехіге (*[*). 

* рёгё&гіпаЪишіиз, а, шп, путеше¬ 
ствующій по чужимъ краямъ. 

рёгё°;гІпаіІо, бпіз, $. пребываніе за 
границей, въ чужихъ краяхъ, путеше¬ 
ствіе по чужимъ краямъ, странствованіе. 

* рёгё^гіпаібг, бгіз, т. охотникъ до 
путешествій. 

рёгё&гіпііаз, аііз, Г. чужеземщина, 
чужеземный нравъ, обычай. 

рёгё^гіпог, аіиз зиш, агі, шить на 
чужбинѣ (за границей), странствовать, 
путешествовать (соб. и пер.), съ аЫ., 
съ іп с. аЫ., съ іп с. асе.; тк. аЪзоІ. 
(напр., ѵезігае рѳго^гіпапіиг аигез? ваши 
уши заняты чѣмъ-н. другимъ? — реге^гі- 
папіез, путешественники). 

рёгё§Ппаз, а, пт, I) чужеземный, 
иностранный (прот. ішіі^епа, ѵегпаси- 
Іиз, раігіиз, <1оте$Іісиз): іітог иди іег- 
гог, внушаемый внѣшними врагами; 
зиЪзі, реге^гіпиз, і, т. и реге^гіпа, ае, 
$. чужеземецъ (-мка), иностранецъ, не 
гражданинъ; отс. ргоѵіпсіа рег. или зогз 
іпіег реге^гіпоз, должность судьи, раз¬ 
биравшаго спорныя дѣла негражданъ. — 
II) пер., чуждый = несвѣдущій, неопыт¬ 
ный, об. съ іп с. аЫ. 

рёгёіё&апз, апііз, весьма изящный, 
особ, въ изложеніи. 

* рёгёіё&апіёг, абѵ. весьма изящно 
(въ изложеніи). 

* рёгёіодпепз, епііз, весьма красно¬ 
рѣчивый. 

* рёгетпіз, с, къ переходу черезъ 
рѣку относящійся. 

рёгепйіё, абѵ. послѣзавтра. 
рёгепйіппз, а, пт, послѣзавтрашній. 
рёгеппіз, е, I) цѣлый годъ продол¬ 

жающійся, шіііііа.—ІІ^ безпрерывный, 
постоянный, неизмѣнный, твердый, проч¬ 
ный, особ, о водахъ = не изсякающій, 
не высыхающій. 

* рёгеппііаз, аііз, ?. непрерывное про¬ 
долженіе, непрерывность. 

рёгеппо, аѵі, аіпт, аге, цѣлые годы, 
долго продолжаться, не прекращаться. 
рёгёо, Іі (рѣдко іѵі), Ііит, Іге, совер¬ 

шенно проходить = пропадать, исче¬ 
зать, I) вооб., о лицахъ и неодуш. — 
II) прегп.: 1) соб.: а) о лицахъ, погибать, 
умирать, аѣзоі.: шогЪо, а тогЬо: ех ѵиі- 
пегіЬиз. — Ь) о неодуш., погибать, особ, 
о городахъ и государствахъ; отс. іап- 
іат ресипіат іат ѣгеѵі регігѳ роіиіззѳ, 
можно было истратить.—2) пер.: а) 
отъ любви погибать, быть страстно влюг 
бленнымъ, атогѳ (*(•). — Ъ) въ полпт. и 

гражд. опт., погибать, приходить въ упа¬ 
докъ; отс. регіі, я погибъ! я пропалъ! 
регеащ, зі,пізі, пусть погибну я, погиб¬ 
нуть мнѣ, если, если не. — с) о неодуш.= 
пропадать даромъ, пе оіеит еі орега 
рЬіІоІо^іае позігае регіегіі ;• тк. = прохо¬ 
дить даромъ, зі аихіііі регіегипі іетрога 
ргіті (■)•), тк. = терять законную силу, 
диіа шиіііз асііопез еі гез (право иска 
и самый искъ) регіЪапі. 

рёгёдиііо, аѵі, йіипі, аге, I) разъѣз¬ 
жать верхомъ, рег а^шеп: іпіег биаз 
асіез; пер., рег оптез рагіез, разъѣз¬ 
жать (на колесницахъ) во всѣхъ напра¬ 
вленіяхъ.— II) іг. проѣзжать верхомъ, 
объѣзжать, асіет. 

рёгегго, аѵі, аіпт, аге, бродить по 
ч.-л. = проходить, исходить, Гогшп (у); 
разз., регеггаіо ропіо (*(*); пер., аіфп 
іоіит ІишіпіЬиз, осматривать кого съ 
ногъ до головы (*}*). 

* рёгёгйбііиз, а, пт, весьма образо¬ 
ванный, очень просвѣщенный. 

* рёгехееізпз, а, пт, превысокій. 
* рёгехі&йё, абѵ. весьма мало, весьма 

скудно. 
рёгехі&йиз, а, пт, весьма малый, 

весьма скудный, весьма незначительный; 
пер», по времени, весьма малый, весьма 
короткій, (Ііез (срокъ). 

* регіасёіё, абѵ. очень остроумно, 
регіасёіиз, а, пт, очень остроумный, 
регіасііё, абѵ. очень легко. 
регіасШз, е, I) очень легкій, об. съ 

зир. 2/ (напр. со^пііи); отс. регГасіІе 
Іасіи езі сопаіа регйсеге, весьма легко 
привести въ исполненіе предпріятіе.— 
II) очень уступчивый, очень снисходи¬ 
тельный, іп аибіепбо. 
регІатШагіз, е, весьма дружный, на* 

ходящійся въ тѣсной дружбѣ, аіеі; 
зиЬзі. сердечный, искренній другъ. 

регГесіё, абѵ. совершенно, вполнѣ. 
регГесіІо, биіз, Г. I) совершеніе, окон¬ 

чаніе.— И) усовершенствованіе, совер¬ 
шенство, р. аЦие аЪзоІиііо орііші, до¬ 
стиженіе идеальнаго совершенства. 
рег&сібг, бгіз, т. совершитель, до¬ 

вершитель. 
регГесіиз, а, ши, РАбу совершенный, 

усовершенствованный, отличный (прот. 
ішрег&сіиз, іпсЬоаіиз), тк. іп а^а ге. 

* регіегепз, епііз, РАф. терпѣливо 
переносящій, іпщгіагшп (оскорбленія). 

регГёго, Ійіі, Шит, іегге, проносить 
куда-н. = приносить, доставлять до из¬ 
вѣстнаго мѣста, I) соб.: 1) вооб.: Іаріз 
поп регіиііѣ ісіит: ^ио8 раѵог регіиіе- 
гаі іп зііѵаз, загналъ; гейех., зе р. 
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Ъіпс ай ге^іпае Іішіпа, отправиться къ 
дворцу ц. ф.—2) въ част., переносить= 
приносить, доставлять, а) вооб.: пшіііит 
аісіг іата Кошат регіаіа езѣ, дошла до 
Р.— Ь) какъ извѣстіе приносить = доно¬ 
сить, извѣщать, гет, сопзііішп; или (съ 
и безъ асі акрп) съ асе. с. іпй; съ допол. 
предл. (папр. яиае ѵеііеѣ). — II) пер.: 1) 
вооб.: іпігерійоз асі іаіа иоѵіззіта ѵиі- 
іиз, сохранить неустрашимый видъ до 
2с (і*): іоішп а^гшп Сашрапиш асі раи- 
соз, передать немногимъ.—2) въ част., 
проводить: а) доводить до конца = со¬ 
вершать, исполнять, ісі ^иой зизсері, 
^иоай роіего, регГегаш. — Ь) проводить, 
1е§еш: регіегіиг іех, принимаютъ, утвер¬ 
ждаютъ законъ. — с) что-н. терпѣливо, 
мужественно переносить, выдерживать 
до конца; претерпѣвать, а^ш: апшіатп 
орри^паііопеш: отпез іпйі^пііаіез соп- 
іитеііазеріе. 
регіісіо, Іёсі, Іесіит, ёге, сдѣлать 

I) вооб., приводить къ концу, оканчивать, 
сооружать (прот. іпсЬоаге),ропіеш;пер., 
время прожить, сепіигп аппоз (■)*). — II) 
дѣйствія и состоянія а) приводить къ 
концу, а) приводить въ исполненіе, 
исполнять, осуществлять (прот. сопагі, 
со^ііаге), соиаіа, піапйаіа:га(іо регйсіеп- 
йі, способъ выполненія. — /9) руководи- 
тольную дѣятельность приводит ь къ кон • 
цу,оканчивать,сошіііа, ЬсІІиш.—у) рѣ¬ 
шеніе составлять, зепаіиз сопзиКа.— л) 
сдѣлать=до тлгать, гет; съ и(пли пе с. 
сов], (отс. регПсѳ, иі сигез=сига). — Ъ) 
прегн., доводить до совершенства, усо¬ 
вершенствовать, АсЫПет сіЬЬага ({). 

* регіійёііз, е, весьма вѣрный. 
регіійіа, ае, 1“. вѣроломство, не¬ 

вѣрность. 
регіійіозё, айѵ. вѣроломно, коварно. 
регіЫіозиз, а, иш, вѣроломный, 

коварный. 
регНйиз, а, ит, вѣроломный, не¬ 

вѣрный; отс. (поэт.). регГійшп гійспз, 
коварно улыбаясь (*(■). 

* рсгйаЫііз, е, продуваемый вѣт¬ 
ромъ, наоткрытомъвоздухѣнаходящівся. 

* регйа&Шозш, а, ит, весьма по¬ 
рочный, весьма безнравственный. 

рсгйо, аѵі, аіит, аге, продувалъ, 
оГрдувать, іеггаз іигЪіпо регі'Іапі, вих¬ 
ремъ проносятся надъ землею (•(■). 

регШіо, іойі, іоззиш, ёге, проры¬ 
вать, а) соб.: прорывать, прокапывать, 
рагіеіез; отс. Ггеіит тапи регГоззит, 
искусственный проливъ. — Ь) пер.,про¬ 
тыкать, прокалывать, (Ьогаса ф. 

регібго, аѵі, аіит, аге, I) продыря¬ 

вить, просверливать, дѣлать пробопру 
въ чемъ, орегсиіит (йоііі) іеггеит: Іаіиз 
епзе, проколоть ф. 

* регГгёто, ёге, производить громкій 
шумъ свопмъ сопѣніемъ (у). 

* рсгГгёчиспз, (із, много посѣщаемый, 
многолюдный. 

регГгісо, сйі, саіпш и с(шп, аге, про¬ 
тирать, натирать, сариі зіпізіга тапи, 
почесывать затылокъ (въ недоумѣніи); 
прегн., регГг. оз, оставить всякій стыдъ. 

регГп&Ійиз, а, пт, весьма пли слиш¬ 
комъ холодный. 

регГгт^о, ігс&і, Ггасіит, ёгс, I) про¬ 
ламывать, разламывать, разбивать, а) 
соб.: захшп, сіаизіга: ргогаз (о кора¬ 
бляхъ).— Ь) пер., уничтожать, тк. на¬ 
сильственно нарушать, йесгеіа зепаіиз, 
1с@ез.— И) прорывать, сплою прокла¬ 
дывать себѣ дорогу черезъ что-н., вла¬ 
мываться, врываться, рѣаіап^еш Ьозіішп; 
пср., отпез ап^изііаз: апітоз регйтйеге, 
поп регГгт^сге, слегка затрогивать, но 
не производить глубокаго впечатлѣнія 
на умы (объ ораторѣ). 

рсгГгйог, Ггисіиз зит, Ггііі, I) вполнѣ 
наслаждаться, съ аЫ.; но тк. асі рег- 
ігиепйаз ѵоіиріаіез, для того, чтобы 
вполнѣ наслаждаться удовольствіями. — 
II) въ точности исполнять, тапйаііз (1) 

регГй&а, ас, т. перебѣжчикъ, дезер¬ 
тиръ (соб. и пер.). 

регГй^Іо, Гй&і, Гй^ііпт, ёгс, перебѣ¬ 
гать, а) прибѣгать, искать убѣжища, 
Согтіішш, въ К.: асі а^ш: пер., іп й- 
(Іеш Аеіоіогит.— Ъ) перебѣгать, пере¬ 
ходить, асі акрп. 

рсгГй&Кшл, 1і, п. убѣжище, тк. съ ^оп. 
регГиисіІо, опіз, отправленіе, нсиол- 

пеніе, исправленіе. 
регіипйо, іййі, (изшп, ёге, обливать, 

обдавать, I) соб.: 1) жидкостью, а) обли¬ 
вать, купать, аЦш аЦа гѳ (напр. йи- 
тіпе: Іасгітіз, горячо оплакивать ■{*); 
отс. шей. регГипйі, обливаться, купаться, 
ѵіѵо йишіпе: регГизиз Йеіи, заливаясь 
слезами.— Ь) въ част.,окрашивать, озіго 
регйізае ѵезіез (■(•).—2) сухимъ чѣмъ-п.= 
осыпать, покрывать, сапііісз регйізараі- 
ѵеге (|).— II) пер., исполнять, напол¬ 
нять, регйикіог ^аийіо: поз іийісіо рег- 
йіпйеге, ассизаге аиіеш еоз еіс., васъ 
подвергнуть непріятности судебнаго пре¬ 
слѣдованія, обвинить лес тѣхъ 2с: апітоз, 
производить слабое впечатлѣніе. 

регйт^ог, Гипс (из зит, Гип&і, вполнѣ 
оправляться съ чѣмъ-н. = а) исправлять, 
исполнять, отправлять, типеге. — Ь) вы¬ 
держивать до конца, переносить, ІаЬогі- 
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Ъиз, регісиііз: ?аіо, умереть: регісіііит 
регйіпсіит. — с) наслаждаться, поль¬ 
зоваться, ериііз (у). 

регійго, ёгс, продолжать свирѣпство¬ 
вать, сильно свирѣпствовать (•)•). 

* рсг&аш1ёо, сгс, весьма радоваться. 
* рсг&пагиз, а, пш, весьма свѣдущій, 

Іосогит, хорошо знающій. 
рсг&о, рсггехі, реггесіит, ёгс, про¬ 

должать движеніе, направленіе, I) соб.: 
а) съ асе.: ііег.— р) съ іи?.: іге, рогго 
іге, продолжать путь, дальше шти, іго 
ай (къ) еит или асі (противъ) Ьозіез.— 
у) аѣзо1. = итти впередъ, отправляться, 
устремляться, ішіе, (Іошит, асі сазіга: 
іп Масесіопіаш асі Ріапсіипщие: айѵег- 
зиз Ьозіез: іп Ьозіет (*)•). — И) пер.: 
1) вооб., объ аѣзіг.: асі еаз (ѵігіиіез) 
сигзіт, быстро бѣжать за гс. — 2) въ 
част., о лицахъ, что-ы. продолжать дѣ¬ 
лать, а) вооб.: а) съ асе.: ргозреге сез- 
зига, диае рег^егепі (ихъ предпріятія).— 
Р) съ іп?.: ісі а^еге. — у) аѣзоі.: зі рег- 
ф, если ты продолжаешь дѣло. — Ъ) въ 
част., въ рѣчи продолжать, а) съ іп?.: 
аіеі ізіаз рагіез ехріісаге. — р) аЬзоІ., 
рег§аш аЦие іпзе^иаг Іопдіиз: рег^ашиз 
ас! геіфа, приступимъ къ гс. 

рет^гашііз, е, весьма большой; пер., 
рег^г. паіи, престарѣлый, в. преклон¬ 
ныхъ лѣтъ. 

рег&гйіиз, а, пт, очень пріятный; 
отс. рег^гаіит тіЬі ?есегіз, зі еіс., ты 
доставишь мнѣ весьма большое удоволь¬ 
ствіе, если гс. 

рег^гаѵіз, е, весьма тяжелый,«сарт. = 
съ большимъ вѣсомъ, весьма важный. 

рег&гаѵИёг, асіѵ. весьма сильно, весь¬ 
ма чувствительно. 
рёгЫЪёо, Ъйі, Ыіит, егс, предста¬ 

влять, приводить, 1) соб.: аіерп, поста¬ 
вить.— П) пер., устно приводить, а) го¬ 
ворить, сказывать, иірсгЬіЪспІ (у); разз., 
рсгЫЪепіиг съ пот. с. іп?. — Ь) приво¬ 
дить, называть, упоминать, а^ш. 

* рёгѣбпОгШсс, асіѵ. съ большими по¬ 
честями, съ честью, славно. 

рёгЬбпбгШсиз, а, ит, I) приносящій 
большую честь, славный. — II) весьма 
іючтптельиый, іп а^т. 
рёгішггезсо, Ьоггйі, ёге, становишься 

совершенно шероховатымъ, негладкимъ, 
I) сильно волноваться (*(*). —II) прегн., 
а) о лицахъ, сильно дрожать, содро¬ 
гаться, сильно трепетать, а) іпіг.: іоіо 
согрогѳ.— р) іг.: Іапіат геііфпет: ігі- 
Ьипит ріеѣіз; поэт, съіп?., очень боять¬ 
ся.— Ъ) о неодуш., потрясаться, содро¬ 
гаться, сіатоге регЬоггиіІ Асіпе (у). 

* рёгіюггійиз, а, ит, совершенно оцѣ- 
пепѣлын; пер., весьма страшный. 

* рёгЬшпапМёг, асіѵ. весьма ласково* 
весьма привѣтливо. 

рёгіійшапиз, а, ит, весьма ласко¬ 
вый, весьма привѣтливый, весьма вѣж¬ 
ливый. 

* рёгісШаіІо, опіз, ?. испытаніе, опытъ. 
рёгІсШог, аіиз зит, ап, I) іпіг.: 

1) дѣлать опытъ, пробовать, съ іп с. 
аЫ. или съ дополи, предл. (съ диісі). — 
2) находиться или быть въ опасности, 
подвергаться Опасности (о лицахъ и ие- 
одуш.), аЬзоІ. пли съ аЫ., ѵепепо: іп- 
^епіі ?ата. — ІІ)'іі\: 1) испытывать, про¬ 
бовать, Іогіипат; рагі. рег?. разз., регіе- 
Іііаііз тогіЬиз. — 2) подвергать опас¬ 
ности, подвергать риску, рисковать чѣмъ, 
поп езі заіиз регісіііапсіа геі риЫісае. 

рёгІсйІб8ё, абѵ. опасно, съ опас¬ 
ностью, съ рпскомъ. 

рёгіейібзиз, а, иш, опасный, сопря- 
жеппый съ опасностью, рискомъ. 

рёгісіПит, і, п. I) опытъ, проба, а) 
соб.: регіеиіит ?асеге, сдѣлать опытъ, 
испытывать, пробовать, тк. іп а^а те, съ 
^еп. (Меі, зиі). — Ъ) теіоп., опытъ = 
пробное произведеніе, іп ізіо регіеиіо.— 
II) прегн., опасность, рискъ, 1) вооб.: 
ѵііае: сіаззіз (со стороны фл.): тео ре¬ 
гіеиіо, па мей сграхъ: регіеиіо аіф, съ 
опасностью для кого: тадпо сит регі¬ 
еиіо зиі (для себя): зіпе иііо регіеиіо 
аіф, безъ всякой опасности для кого: 
регіеиіит ?асеге а1с]3 геі, рисковать 
чѣмъ: саріііз регіеиіит айіге, подверг¬ 
нуть свою жнзиь опасности: іп регіеиіо 
еззе, ѵегзагі, находиться въ опасности: 
регіеиіит езі, пе еіс., есть опасность, 
что (= какъ бы но): рго атіеі регіеиіо 
(Іісеге, за друга, находящагося въ опас¬ 
ности.— 2) въ част.: тяжебное дѣло, 
тяжба, «) соб.: атіеогит. — р) теіоп., 
судебный протоколъ, иі іп регіеиіо зио 
іпзсгіЪегепі. 
рёгШпёиз, а, ит, весьма удобный, 

весьма способный, аЬзоІ., съ сіаі. или съ 
ай с. асе. 

рёгіИизІгіз, с, I) очень ясный, весьма 
очевидный. — II) пользующійся боль¬ 
шимъ уваженіемъ. 

* рёгішЬссіІІиз, а, ит, очень слабый. 
рёгішо, сті, стріит (етіит), ёгс, 

I) совсѣмъ удалять, устранять, уничто¬ 
жать, лицо убивать, Тпуат (|): ^отс. 
рагі. регетріиз = убитый, погибшій.— 
II) пер., совершенно разстраивать,вполнѣ 
воспрепятствовать чему, гейИдіт: саизат 
риЫісат, нанести послѣдній ударъ; 
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* рёгінсеДиз, а, ит, весьма ненадеж¬ 
ный. 

* рёгіпсоіптбйё, айѵ. весьма неудобно, 
очень некстати. 

* рёгіпсоттбйнз, а, ит, весьма не¬ 
удобный. 

рёгіпйё, а<1ѵ. такъ же, равнымъ обра¬ 
зомъ, въ равной степени^ отс. регішіе 
ас зі, р. аЦие, такъ —%какъ. р. ^иа8і 
такъ — какъ будто: р. іапциат; р. иі 
(какъ); р. иі... ііа; Ьаисір... ^иат (какъ): 
регіпбе іатеп иі еіс., однако въ такой 
степени, что гс. 

* рёгіпйиі&ёпз, спііз, весьма снисхо¬ 
дительный, іп аЦш. 

* рёгіпйгшиз, а, ит, очень слабый. 
* рёгіп&ёпібзиз, а, иш, весьма остро- 

$ ИИЫЙ. 
рёгіпнріиз, а, ит, I) весьма неспра¬ 

ведливый, ^иаге ѵісіеапі по зіі регіпі- 
диит, съ асе. с. іпі.— II) вовсе не спо¬ 

койный, вовсе не равнодушный, регі- 
пЦио апіто раііог съ асе. с. іпт., ддя 
меня вовсе не безразлично, что гс. 

* рёгшві^шз, е, весьма замѣтный, 
слишкомъ бросающійся въ глаза. 

* рёгінѵізиз, а, иш, весьма ненавист¬ 
ный'аіеі. 

* рёгіиѵііиё, а, иш, совсѣмъ неохотно 
дѣлающій что-н., противъ воли. 

* рёгірёіазта, таііз, п. коверъ (для 
накрыванія столовой софы). 

* рёгігаіиз, а, ит, очень сердитый, 
аіеі. 

* рёгізсёііз, Шіз, Г. повязка (золотая 
иля серебряная цѣпочка, которую носили 
на ногѣ повыше лодыжки *}■). 

* рёгізігбта, таііз, п. покрывало, 
коверъ. 

рёгізіуіит, і, п. мѣсто, окруженное 
колоннадою; въ римскомъ домѣ внутрен¬ 
ній дворъ, вокругъ котораго расположены 
были жилыя комнаты, перистиль. 
рёгііё, а<Іѵ. съ опытностью, съ зна¬ 

ніемъ, искусно. 
рёгШа, ае, Г. опытность, практиче¬ 

ское знаніе* 
рёгііиз, а, ит, опытный, искусный, 

свѣдущій, зиЬзІ., практикъ, практичный 
человѣкъ (прот. ішрегііиз), аѣзоі., съ 
ееп., съ аЫ. (въ чемъ), съ а<1 с. асе. 
(относительно чего) или съ іпГ. (напр. 
сапіаге, умѣющій пѣть, искусный пѣ¬ 
вецъ *[*). 

рёгійсипйё, айѵ. весьма пріятно, съ 
великимъ удовольствіемъ. 

рёг)йсишіиз, а, иш, весьма пріятный. 
ре^&гіит, И, п. ложная клятва, кля- 
преступленіе, нарушеніе клятвы. 

рецйго, аѵі, аіиш, аге, ложно клясть¬ 
ся, учинять ложную клятву, нарушать 
клятву или присягу. 

рец&гиз, а, иш, клятвопреступный, 
вѣроломный п вооб. лживый, зиЪзі., 
клятвопреступикъ. 

регІаЬог, іарзиз зит, ІаЪі, I) іг. про- 
скользать, быстро скользить ио ч.-н., 
пробѣгать, ишіаз гоііз (по волнамъ па 
к. і*). — И) іпіг. нроскользать = неза¬ 
мѣтно и быстро добираться, достигать, 
а<1 или изяие асі с. асе. 

* регіаеіиз, а, иш, очень радостпий, 
очень веселый, зирріісаііо регіаеіа іиіі, 
прошло весьма радостно. 

* регіаіё абѵ. весьма широко. 
* рсгШёо, йі, ёгс, всегда скрывать^ 

ся (т). 
регіесііо, спіз. і. см. реііесііо. 
регіё&о. Іс^і, Іесіит, ёге, просматри¬ 

вать. разсматривай} въ част., а) про¬ 
читывать, ИЪгшп. ерізіоіаш.—Ъ) про- 
читывать, произносить, зеваіит (имена 
сенаторовъ). 

регіёѵіз, с, весьма легкій, пер. *= весь¬ 
ма незначительный, весьма малый. 
р^гІёѵИёг, а(1у. ьесьма легко, весьма 

незначительно. 
* регИЪепз, еаііз, весьма охотно дѣ¬ 

лающій чго-н., съ большимъ удоволь¬ 
ствіемъ смотрящій на что-н. 

* регШ>снІёг, а(1ѵ. весьма охотно, съ 
большимъ удовольствіемъ. 

регНЪёгаІІІёг, а<Іѵ. I) весьма щедро.— 
II) весьма милостиво, 
регіісіо, см. реііісіо. 
регШо, аѵі, аіиш, аге, счастливо (при 

счастливыхъ предзнаменованіяхъ) при¬ 
носить жертву} отс. ітрегз., ііи под 
регіііаіит (то обстоятельство, что гс) 
іепиегаі «Іісіаіогет. 

* регіоп^из, а, иш, очень длинный, 

предлинный. 
регШЬепз, регШЬепіёг, см. регІіЬспз, 

регІіЪепісг. 
регійсёо (реіійсёо), Іихі, ёге, про¬ 

свѣчивать, I) свѣтить сквозь, прогляды¬ 
вать, Іих регіисенз; пер., просвѣчивать, 
проглядывать, виднѣться.— И) просвѣ¬ 
чивать, быть прозрачнымъ: отс. рагі. 
регіисепз, прозрачный, атісіиз (у). 

регііісійиз (реІІйсМиз), а, ит, про¬ 
зрачный. 

* регіисійбзиз, а, ит, весьма печаль¬ 
ный, весьма горестный. 

регійо, Ійі, Шіиш, ёгс, вымывать, 
омывать, гаапиз шніа (і*); разз. регіиі 
тесііаі., вымываться, купаться, ипсіа (у), 
іп (іитіпіЬиз. 
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регіпзіго, аѵі, аіит, аге, I) осматри¬ 
вать, разсматривать, §ге§еш осиііз: акрі 
•апіто, обдумывать что. — II) обозрѣ¬ 
вать = проходить, обходить, а^гоз. 
регша^пиз. а, иш, очень большой, 

очень великій} отс. регтадпо ѵепбеге, 
очень дорого. 

* регтаіё, абѵ. весьма несчастливо! 
рсгтапёо, тапзі, тапзит, ёге, I) 

продолжать оставаться = оставаться, іп 
асіе; о неодуш., Ьае регтапзегипі адиае 
сотріигез біез, держались. — И) прегн., 
пребывать, I) продолжаться, оставаться, 
сохраняться, атісіііа Мазіпіззае Ъопа 
-аЦи* Ьопезіа поЪіз регтапзіі.—2) оста¬ 
ваться при чемъ, оставаться вѣрнымъ 
чему, твердо держаться чего, іп оШсіо: 
іп ІіЪегѣаѣе, отстаивать: іп ІаЪогѳ, вы- 
держиват ь. 

реппапо, аѵі, аіиш, аге, протекать, 
изливаться, а) соб.: іп отпез рагіез.— 
Ъ) пер. = проходить, проникать, тасиіа 
из^ие ео регтапаі аб апітит (такъ глу¬ 
боко проникаетъ въ душу), иі еіс. 

регтапѳіо, бпіз, Г. оставаиіе, пребы¬ 
ваніе гдѣ-н.; прегн., пребываніе при 
чемъ, твердость въ чемъ. 

* регтагіпиз, а, ит, по морю совмѣст¬ 
но идущій, сопровождающій на морѣ, 
Ъагезрегтагіпі, морскіе лары (духи-хра¬ 
нители, оберегавшіе путешествующихъ 
по морю). 

регтаШгезсо, таШгйі, ёге, созрѣвать, 
поспѣвать* 

* регтёбібсгіз, с, весьма посредствен¬ 
ный. 

регтёо, аѵі, аіит, аге, I) проходить, 
проѣзжать, тагіа ас іеггаз (і*).—И) 
куда-н. попадать, проникать, Іоп^іиз іп 
Ьозіез. 

регшёііог, тепзиз зит, ігі, измѣрять, 
вымѣрять, аідб бесетреба; теіоп. = 
проходить, проѣзжать (■(•). 

регшіп^о, шіпхі, ёге, обосцать. 
регтігиз, а, ит, неудивительный, 

престранный. 
регтізсёо, тізсйі,тізіит или тіхіит, 

сге, перемѣшивать, смѣшивать, I) соб.: 
паіигат сит таіегіа.—II) пер : а) вооб.: 
ігисіиз асегЪііаіе регтіхіі. Ь) въ част., 
приводить въ замѣшательство, въ безпо¬ 
рядокъ, ^ига (Ііѵіпа еі Ьшпапа. 

регтізз’іо, бпіз, і. I) предоставленіе на 
чью волю, безусловная передача, сда¬ 
ча. — Ъ) позволеніе. 

регтіззйз, й, т. позволеніе, регтіззи 
іио, съ твоего позволенія. 
регшШо,ті8І,тіззит, ёге,до извѣст¬ 

наго предѣла пропускать, пускать, 

I) соб.: а) пускать во весь опоръ, о всад¬ 
никѣ, е^иит или зе іп Ьозіет, наскаки¬ 
вать, бросаться на врага: диаедиі регтіііі 
(бѣжать) роззепі: ериііаіиз регтіззйз, 
налетѣвшая к. — Ъ) бросать, метать, за- 
хит іп Ьозіет (•}*): іеіа Іоп^іиз. — И) 
пер.: а) вооб.: ігіЪипаіит, неограни¬ 
ченно пользоваться властью трибуна.— 
Ъ) предоставлять, поручать, ввѣрять, 
аісі роіезіаіет: сопзиІіЪиз гет риЫісат, 
предоставить полную власть въ государ¬ 
ствѣ: зе іп йбет ас роіезіаіет рориіі, 
сдаться вполнѣ на волю народа: зе ро- 
іезіаіі аісі з, покоряться кому: іпсоттоба 
зиа йоіогі зио, предоставить своему горь¬ 
кому чувству отмстить за обиды; отс.= 
предоставить, дать право, съ іпй или 
съ иі с. сопр или съ соп). — с) оставить, 
отказаться, пожертвовать, іпітісШаз 
раігіЪиз сопзсгірііз (ради сенаторовъ): 
регтіііо аіщиіб ігасипбіаѳ іиае, я отча¬ 
сти извиняю твою раздражительность.— 
(I) допускать, дозволять, позволять, 1і- 
сепііат: тогет (*[•); съ іпі., съ иі с. 
сопр; разз. ітрегз., регтіззо (когда ему 
было дозволено) съ иі с. соп]. — Рагі. 
зиЪзі. регтіззит, і, п. позволеніе (*]•). 

регтіхіё, асіѵ. смѣшанно. 
* регтіхііт, абѵ. смѣшанно. 
регтіхііо, бпіз, I*. смѣшеніе, іеггае, 

броженіе между элементами земли; 
сопсг. = смѣсь, зирегіог. 

регшббезіиз, а, ит, очень умѣренный, 
(въ обращеніи) весьма скромный. 
регтбіезіё, а бу. весьма тягостно, съ 

большимъ неудовольствіемъ, регт. іиіі, 
мнѣ было крайне непріятно, я былъ очень 
недоврленъ, съ асе. с. іпГ. 

регшбіезіиз, а, пт, очень тягостный* 

* регтбіо, ёге, размалывать; отс. 
мять (*)*). 

регтбііо, бпіз, Г. I) возбужденіе, апі- 
ті: тепііз р. біѵіпа, вдохновеніе. — 
II) прегн., душевное движеніе, душевное 
волненіе. 

регтбѵёо, тбѵі, тбіит, ёге, приво¬ 
дить въ сильное движеніе} пер., а) силь¬ 
но дѣйствовать на умъ, душу, а) на умъ= 
побуждать, склонять, аЦт роііісііаііопі- 
Ъиз: регтоіиз аЦа гѳ (напр. ііуигііз), 
побужденный, побуждаемый чѣмъ.— р) на 
душу, сердце = производить сильное впе¬ 
чатлѣніе, трогать, поражать, тревожить, 
аіят: тепіет зибіеит тізегаііопе, рас¬ 
трогать; въ разз., регтоѵегі апіто, 
падать духомъ: ІаЪоге іііпегіз, приходить 
въ негодованіе отъ тягости похода: рег¬ 
тоіиз теіи, боіоге, обіо, побуждаемый 
или движимый страхомъ и пр., или» 
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изъ страха, отъ боли и пр., или = подъ 
вліяніемъ страха и пр.: регтоіі шепіе, 
въ возбужденномъ состояніи. — Ь) ду¬ 
шевное волненіе возбуждать, іпѵісііат. 

регтиісёо, шиіві, шиізит или (рѣдко) 
тпісіит, ёге, I) гладить, поглаживать, 
а) соб.: а^ш тапи (*(•): сотаз, пригла¬ 
живать (•}*).— о) пер.: а) ласкать, про¬ 
изводить пріятное впечатлѣніе, усла¬ 
ждать, тѣшить, аигез, аЦш. — /?) смяг¬ 
чать, усповоивать, апітит аіф: апі- 
тоз огаііопѳ: зепесіиіет.— И) прегн., 
слегка касаться, дотрогиваться, Іптіпа 
ѵіг§5 (*}*): агат йаіи, обдувать, 
регтииаз, а, ит, весьма многій; отс. 

a) зиѣзі., регтиііит, и ріиг. регтиНа; 
отс. регтиііо, гораздо. — ѣ) асіѵ., рег- 
тиііит, весьма много, р. іпіегезі;, весьма 
важно. 
рсгтйпіо, іѵі, Ііит, Іге, I) вполнѣ 

укрѣпить, окончить укрѣпленіе чего-н., 
типітепіа, окончить укрѣпленія. -- И) 
хорошо (какъ слѣдуетъ) укрѣпить, са- 
зіга. 
регтйШІо, бпіз, Г. I) измѣненіе, пе¬ 

ремѣна, соіогіз (цвѣта лица). — II) мѣ- 
на, обмѣнъ, а) вооб.: сарііѵогшп. — Ь) 
въ част.: переводъ денегъ посредствомъ 
векселя. 

регтйіо, аѵі, аіит, аге, I) перемѣ¬ 
нять, совершенно измѣнять, зіаішп геі 
риЫісае (I). — П) обмѣнивать, промѣ¬ 
нивать, мѣнять, а) вооб.: (іошіпоз (•}*).— 
b) деньги на деньги обмѣнивать, про¬ 
мѣнивать, переводить деньги посред¬ 
ствомъ векселя, іііпсі дио(І регтиіаѵі 
іесит, что я получилъ по твоимъ пере¬ 
воднымъ распискамъ. — с) за деньги вы¬ 
мѣнивать == выкупать, сарііуоз. 

регпа, ае, Г. задняя часть бедра, зад¬ 
няя лопатка, (особ, свиньи =) окорокъ 
(прот. реіазо). 
регпёсеззйгіиз, а, пт, Л весьма нуж¬ 

ный, весьма необходимый, Іетриз, об¬ 
стоятельства, заставляющія дѣйствовать 
настойчиво.— И) находящійся въ тѣсной 
связи съ кѣмъ, весьма близкій, тк. зиЪзі., 
регпесеззагіі теі, мои искренніе друзья. 

* регпёсеззё, аІѵ. необходимо нужно, 
необходимо, еззе. 

регпё&о, аѵі, аіпт, аге, упорно отри¬ 
цать, съ асе. с. іпй 
регпІсІаЪШз, е, гибельпый, пагубный, 
регпісіёз, ёі, і. I) гибель, погибель 

(прот. заіоз); отс. пШта регпісіѳ ѵіпсі, 
потерпѣть весьма тяжелое пораженіе. — 
П) теіоп., гибель, порча (о вредномъ 
лицѣ, пагубной веши). 

регпІсХозё, асіѵ. гибельно, пагубно. 

регпісіозиз, а, ит, гибельный, пагуб¬ 
ный, опасный, въ част. = пагубный или 
опасный для государства (прот. заіиіа- 
гіз), Іех, сегіатеп: рсгпісіозіззітит іогѳ 
ѵісіеЪаі, зі еіс., что послѣдствія будутъ 
въ высшей степени гибельны, если :с. 

регоісііаз, аііз, і’. проворство, ско¬ 
рость. 

реппсШг, асіѵ. проворно, быстро, 
регпіх, нісіз, провориый, скорый, бы¬ 

стрый (прот. дгаѵіз. неповоротливый), 
согриз; поэт, съ іпі*. 

рсшбЪШз, с, весьма извѣстный, весьма 
знаменитый 

регпосіо. аѵі, аійгиз, аге, ночевать, 
проводить ночь, а4 озіішп сагсегіз: іп 
Того, ехіга тоета: аршіа^т: сит аЦо. 
регпозсо, пбѵі, ёге, вполнѣ хорошо, 

основательно узиавать, Ьотіпшп тогез 
ех осиііз. 

регпбіеясо, пбійі, ёге, дѣлаться по¬ 
всюду извѣстнымъ. 

регпох, носМз (только въ пот. и аЫ.), 
всенощный, всю ночь продолжающійся, 
Іипа р. егаі, луна'свѣтила всю ночь: 
Іипа регпосіе, въ лунную ночь (у). 

* регпйшёго, аѵі, йіпш, йгс, отсчи¬ 
тывать. 
рёго, бпіз, т. сапогъ изъ необдѣланной 

шкуры съ шерстью, доходившій до икры 
и зашнуровывавшійся спереди. 

рёгоЬзсйгиз, а, ит, очень темный, 
рёгбйібзиз, а, ит, весьма ненавист¬ 

ный, пренесноспый. 
* рёгоііісібзё. асіѵ. весьма обязательно. 
рёгоррогШнс, асіѵ. весьма удобно, 

очень кстати. 
рёгоррогШішз, а, пт, весьма у добный, 

весьма кстати случившійся. 
* рёгорШнз. а, ит, весьма желанный; 

отс. регоріаіо, совершенно по желанію. 
рёгбгіШо, бпіз, Г. а', заключеніе рѣчи, 

эпилогъ.— Ь) заключительное разсмо¬ 
трѣніе дѣла послѣднимъ ораторомъ. 

* рёгогпаіпз, а., ит, весьма изящный. 

* рёгогпо, аѵі, аге, постоянно укра¬ 
шать. 

рёгбго, аѵі, аішп, аге, I) (устно) из¬ 
лагать подробно, обстоятельно, распро¬ 
страняться о чемъ, аЪзоі. или аЦй (яаир. 
іоіат сапзат) или сіѳ аца ге съ ассі. 
с. тГ. — II) изложеніе доводить до 
конца = оканчивать, заключать, о:) съ 
асе.: іоіит Ьос егітеп беситашіт. — 
/9) аѣзоі. — оканчивать рѣчь, особ, о 
заключительномъ словѣ (эпилогѣ) послѣд¬ 
няго судебнаго оратора, регогапсіі Іосит 
зетрег ііѣі геіщиіі. 

рёгбзнз, а, ит, очень ненавидящій,. 
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часто регизшп еззѳ = очень ненави¬ 
дѣть. 

риграсо, аѵі, аішп, иге, умиротво¬ 
рять, замирять. 

* реграгѵйіпз, а, шп, весьма малепь- 
кій, зі^іііа, статуэтки. 
реграгѵиз, а, иш, очень малый; отс. 

реграгѵит, очрнь мало. 
* реграисйіиз, а, ит, весьма малый 

(по числу). 
реграисиз, а? нт, очень малый, айѵо- 

саіі. очень мало ад.; ріиг. зиЬзі., рег- 
ргисі. очень немногіе: реграиса, очень 
мало. Паиіит, і, п. весьма мало, тк. съ 

ОС! 

~ * реграирёг, рёгіз, весьма бѣдный. 
регреііо, рйіі, рнізиш, ёге, сильно 

подталкивать, карт., I) всѣми силами 
побуждать, всѣми силами склонять, иг- 
Ъета ай йейіііопет; чаще аЦт, иі или 
пѳ с. соіц. или съ іпі.— II) производить 
глубокое впечатлѣніе, аЦт. 
регрепйісйіит, і, п. отвѣсъ; отс. ай 

регрвпйісиіит, но отвѣсу, отвѣсно. 
регреийо, репйі, репзпш, ёге, тща¬ 

тельно взвѣшивать, карт. = тщательно 
взвѣшивать, обсуждать, оцѣнивать, аідй 
аЦа ге или ай аЦй; съ допол. предл. 
(съ диапіііт), 

регрёгёт, айѵ. превратно, невѣрно, 
превратно, ложно (прот. гесіе), ^ийісаге: 
Гасеге: регрегаш Гасіит, дурной посту¬ 
покъ (прот. гесіе Гасіит). 

регревзіо, бпіз, I1. претерпѣніе, пере¬ 
несеніе, ІаЪогит, йоіогит. 
регрёііог, реззиз вит, рёіі, твердо, 

етойко переносить, сносить, ѵѳпіоз еі 
ітѣгез (*)*); съ асе. с. іпі*.; съ іпі*. = вы¬ 
нести ( = рѣшиться). 
регрёіго, аѵі, аішп, аге, совершать, 

исполнять, вполнѣ оканчивать, Ъеііит: 
расеш, заключить миръ. 
регрёШіаз, аііз, ?. безпрерывность, 

безпрерывное продолженіе, безпрерыв¬ 
ная связь, іетрогіз: ѵегЬогит. 

1. регрёійб, айѵ. см. регреіипз, а, 
ит. 

2. регрёійо, ауі, аіит, аге, дѣлать 
безпрерывнымъ, безпрерывно продол¬ 
жать, роіезіаіет .іийісит, постоянно 
по ддержив ать. 

регрёійиз, а, пт, безпрерывный, без¬ 
прерывно продолжающійся, составляю¬ 
щій непрерывный рядъ, I) вооб.: а) въ 
пространствѣ и т. п.: а^теп: тепзае, 
безцрерывный рядъ столовъ (•(•): ѣоѵіз 
іег§иш, цѣлый хребетъ быка (|): раіиз, 
сплошное б.: Ьізіогіа, представляющая 

непрерывную связь: сагшеп, пѣснь, обни¬ 
мающая извѣстный эпическій циклъ (*)*): 
ігаѣез йігесіае, регреіиаѳ іп Іоп^ііийіпет 
іп зоіо соііосапіиг, непрерывный рядъ 
перекладинъ кладется на землю вдоль по 
направленію стѣны: таіѳгіа регреіиіз іга- 
ѣіѣиз іпігогзиз геѵіпсіа, перекладины изъ 
дерева, скрѣпленныя внутри продоль¬ 
ными бревнами. — ѣ) во времени, не¬ 
прерывный, постоянный, і^піз Уезіае: 
роіезіаз: ігіЬипі: диаезііо (см. это); отс. 
іп регреіишп, навсегда: регреійо, по¬ 
стоянно, безъ перерыва. — II) въ част., 
повсемѣстно имѣющій силу, всеобщій, 
общій, доз: ейісіош (см. это). 

* регріасёо, ёге, очень нравиться, 
регріехё, айѵ. запутанно, неясно, 

скрытно (скрывая; прот. арегіе,раіаш). 
регріехиз, а, пт, перепутанный, ііег 

зііѵаѳ (*)*); пер., запутанный, неясный, 
двусмысленный (прот. арегіиз), зегшо- 
пез, саппеп. 
регрбііо, Іѵі, Ііиш, ігс, виполироеыг 

ватъ; пер., вполнѣ отдѣлать, надлежа¬ 
щимъ образомъ обработать; отс. регро- 
Іііиз, усовершенствовавшійся, утончен¬ 
ный, тонко образованный, тк. а^я ге и 
іп аіда ге. 
регрбрйіог, аіпз зшп, агі, совершен¬ 

но опустошать, разорять, совершенно 
обезлюдить; рагі. регрориіаіиз тк. разз. 

* регрбіаііо, бпіз, і. попойка, 
регрбіо, аѵі, аге, пьянствовать, ку¬ 

тить, іоіоз йіез: ай ѵезрегшп. 
регргішо, ёге, I) безпрерывно, посто¬ 

янно давить. сиЬіІіа, постоянно лежать 
въ постели (*)*). — II) въ част., неот¬ 
ступно приставать (*)*). 

регргбродииз, а, шп, весьма близ¬ 
кій; пер., находящійся въ весьма близ¬ 
комъ родствѣ, зиѣзі., весьма близкій род¬ 
ственникъ, аіф. 

* регрирщах, пасіз, очень спорливый. 
регриг$о, аѵі, аішп, аге, совершен¬ 

но очищать, основательно прочищать; 
пер., а) приводить въ порядокъ, при¬ 
водить въ ясность, Іосит огаііопіз. — 
ѣ) основательно опровергать, егітіпа. 

* регрйзШиз, а, ит, очень маленькій, 
репріат, айѵ. чрезвычайно, очень, 
рещшго, зіуі, зііиш, ёге, тщательно 

развѣдывать, разузнавать, собирать свѣ¬ 
дѣнія о чемъ, ѵіаз: іііа аЬ ассизаіоге; 
съ вопр. предл. (съ диі). 

* рещиізііё, айѵ. съ весьма строгимъ 
разборомъ, критически. 

реггагб, айѵ. очень рѣдко. 
* реггагиз, а, иш, весьма рѣдкій 
* реггёсопйііиз, а, иш, очень тайный. 
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реггійісйіё, асіѵ. очень спѣшно. 
* реггійісйіиз, а, шп, очень спѣшной. 
* реггбдаНо, бпіз, Г. проведеніе 8а» 

«.она. 
реггб&о, аѵі, аіот, аге, спрашивать 

по очереди, зепіепііаз. 
реггатро, гОрі, гпріит, ёге, 1) іпіг. 

прорываться, силою пролагать себѣ до¬ 
рогу, рег шейіоз Ьозіез: іп игЬет. — 
II) іг. прорывать, разрывать, разла¬ 
мывать, 1) соб.: а) вооб.. гаіез: Іішіпа 
Ыреппі, разрубить (•}•). — Ь) въ част., 
силою прокладывать себѣ дорогу черезъ, 
сквозь что, сипеоз Ьозіішп. — 2) пер., 
преодолѣвать, устранять, уничтожать, 
рѳгісиішп, іазѣі^іа (*(*)* Іе^ез. 

регзаере, асіѵ. очень часто. 
* регзаізё, айѵ. весьма остроумно. 
* регзаіанз, а, от, весьма остроум¬ 

ный. 
'* регз&ІбШІо, бпіз, і. прпвѣтствова- 

ніе всѣхъ по очереди. 
регзаійіо, аѵі, аінш, аге, привѣтство¬ 

вать всѣхъ по очереди, 
регзапсіё, асіѵ. очень свято. 
* регзаріепз, епііа, очень мудрый. 
* регз&ріепіёг, асіѵ- премудро, 
регасіепібг, а<Іѵ. очень искуспо. 
регасіпйо, всШ, зсіазшп, ёге, разры¬ 

вать (о вѣтрѣ). 
регзсііпа, а, шн, очень тонкій, очень 

вѣжливый. 
регасгіЪо, асгірзі, зсгірінт, ёге, точ¬ 

но и обстоятельно записывать, отмѣ¬ 
чать, излагать, 1) вооб.: іп ерізіоіа ош- 
піа: гез рориіі а ргітогйіо игЬіз. — II) 
въ част., а) офиціально записывать, 
а) вносить въ протоколъ, отпіиш ^шіі- 
сит йісіа: зепаіиз сопзиііит (тк. сіе 
аідо). — /?) въ счетную книгу вносить, 
іаізшп потеп. — Ь) кому-н. о чемъ-н. 
подробно писать, обстоятельно описы¬ 
вать, доставлять обстоятельныя свѣдѣ¬ 
нія о чемъ, гет дезіат іп ЕЬигопіЬиз: 
рѳгзсгіЫІ іп ІіМегіз съ асе. с. іпГ. — с) 
сумму ассигновать, уплачивать ассигнов¬ 
кой на чье имя, Шаш ресипіат іп 
аесіеш засгат гейсіепбат: зі яиісі етр- 
Іот Гогеі... а ^иаез1оге регзсгіЬеЪаіиг, 
выплачивалось переводной распиской 
на кв. 
регзегірііо, бпіз, і. а) офиціальное 

записываніе, а) внесеніе въ протоколъ.— 
/?) внесеніе въ счетную книгу, и шеіоп., 
статья (особ, въ ріиг.). — Ъ) ассигнов¬ 
ка, переводная расписка. 

* регзегірібг, бгіз, т. счетоводъ, бух¬ 
галтеръ. 

регзегйіог, аіпз вит, агі, обыскивать, 

перешаривать, перерывать; пор., тща¬ 
тельно изслѣдовать. 
регзёсо, зёсйі, зес^шп, аге, I) вполнѣ 

разсѣкать, разрѣзать; пер., тщательно 
изслѣдовать, гѳгшп паінгаз.—И) вполнѣ 
вырѣзать, пер. = искоренять, ѵііішп. 
регзёйёо и регзЫёо, зё<іі, зеззшп, ёге, 

постоянно сидѣть, все сидѣть, регзесі. 
іп едпо сііез пос1е8^пе. 

* регзе^піз, е, очень вялый, 
регзепііо, зепзі, зепзшп, Іге, I) глу¬ 

боко чувствовать, щадпо ресіоге сигаз 
(1*). — II) ясно примѣчать, ясно видѣть, 
съ асе. с. іпГ. (•)*). 

регз6^иог, веейіаз (^ийіиз) зшн, 
зёцні, I) настойчиво, постоянно слѣдо¬ 
вать за іс, А) соб.: 1) вооб.: аідт ѵе- 
зіі§іа а1с|’з: ііі^ат а!с]’з, въ бѣгствѣ 
слѣдовать ва кѣмъ. — 2) въ част.: а) 
преслѣдовать, гнаться ва кѣмъ, аЦт: 
аідт едшіаіи: ввѣря преслѣдовать, охо¬ 
титься, Гѳгаз (•)*). — Ъ) черезъ мѣстность 
прослѣдовать, проѣзжать по чему, ош- 
пез зоііішііпвз. — Б) пер.: 1) вооб.: 
ошпез ѵіаз, употребить всѣ средства. — 
2) въ част.: а) искать чего, домогаться, 
ѵоіпріаіез.—Ъ) = ревностно заниматься, 
агіез.—с)слѣдовать=подражать, а^т.— 
(1) школѣ слѣдовать = держаться, при¬ 
надлежать къ чему, зесіат еі іпзіііиіа 
аіф. — ѳ) мстя преслѣдовать = мстить, 
а^т ѣеііо, ігуигіаз (за).—і) судеб, по¬ 
рядкомъ преслѣдовать, а) кого-н. а^т 
^Іісіо.— /?) что-н. = отстаивать, доко¬ 
вывать законность своего права на что, 
стараться удержать за собою или полу¬ 
чить, ^из зишп: ресипіат аЬ аЦо, взы¬ 
скивать съ кого. — д) что-н. продолжать, 
но оставлять чего, отс. совершать, ис? 
полнятъ, ^иаегеп(1о, продолжать спра¬ 
шивать. зосіѳіаіет, поддерживать: тап- 
(іаіа: ѵііат іпорѳт еі ѵа^аш, продол¬ 
жать вести. — Ь) обсуждая, объясняя, 
описывая прослѣживать = разсматри¬ 
вать, объяснять, описывать, разсказы¬ 
вать, излагать, исчислять, йіез, отпіа: 
а^і ѵегзіЬиз, воспѣвать что-н.: сіе аіф 
ѵііа. — II) прегн. (преслѣдуя кого) до¬ 
гонять, настигать, поспѣвать, А) соб.: 
аЦш (тогз еі ііідасет ре^зе^иі^иг ѵігош 
*{•).— В) пер.: а) взыскивать, получать* 
Ьегебііаіез ані зуп^гарЬаз. — Ъ) запи¬ 
сывать, вносить въ протоколъ, ееіѳгкаіо 
зсгіЬепбі, ^иае йісипіиг, быстро запи¬ 
сывать то, что говорятъ. 
регвёѵёгапз. апііз, РА<Ц. настойчи¬ 

вый, упорный, тк. съ §еп. (въ чемъ). 
регзёѵёгапіёг, аЛх. настойчиво* у вор- 

во» 
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регзёѵёгапііа, ае, і. настойчивость, 
упорство, твердость. 

регвёѵёго, аѵі, аішп, аге, I) іпіг. 
-быть настойчивымъ, упорнымъ, твер¬ 
дымъ, упорствовать въ чемъ, упорно оста¬ 
ваться при чемъ, а) вооб., іп зепіепііа: іп 
ЪеИо.— Ъ) прегн., безпрерывно продол¬ 
жать путь, ипа паѵіз регзеѵегаѵіі. — 
II) іг. быть настойчивымъ въ чемъ, 
упорствовать, настаивать на чемъ, на¬ 
стойчиво продолжать, ій, съ іпГ. (прот. 
йезіпѳгѳ) или съ асе. с. іпГ. (напр. рѳгзѳ- 
ѵегаЪаі зѳ еззѳ Огѳзіеш, упорно утвер¬ 
ждалъ, что онъ О.). 

* регаёѵёгпз, а, шп, весьма строгій, 
^престрогій. 

регвійёо, см. регзейео. 
регзійо, вёйі, зеззаш, ёге, садиться, 

спускаться (*}*). 
* регвідпо, аге, тщательно отмѣчать, 
регзітіііа, е, очень похожій, съ §еп. 

Или йаі. 
* регзітріех, ріісіз, весьма простой. 
* регзізіо, ёге, продолжать стоять, 

карт. = быть настойчивымъ, быть упор¬ 
нымъ, упорствовать въ чемъ, іп еайет 
ітрийепііа.—формы регГ. см. регзіо. 
регзоіуо, зоіуі, вбійіит, ёге, I) со¬ 

вершенно распускать, пер. = разрѣ¬ 
шать, разъяснять, аіеі Ъос ^тгзра. — 
II) выплачивать, уплачивать, а) соб.: аез 
аИѳпшп аііепіз потішЪиз(аЪ1.), заплатить 
чужіе долги.—Ъ) пер., отплачивать, воз¬ 
давать, дгаіез рег§п йі§паз, достойно от¬ 
благодарить (^, тк. саркастически *)*): 
іюпогеш йііз, приносить изъ благодар¬ 
ности жертву (і): роепаз аісі, быть на- 
казану кѣмъ: роепаз, подвергнуться на¬ 
казанію, дать удовлетвореніе, попла¬ 
титься; но роепаѳ аісі аЪ аЦо регзоіиіае 
зипі, кто-н. подвергъ наказанію кого-н. 

регзбпа, ае, I. маска актера; отс. 
шеіоп., а) роль, Іепопіз. — Ъ) пер.: а) 
роль въ жизни, ассизаіогіз: рѳгзопат 
зіЬі зизсірегѳ, взять на себя: рѳгзопат 
іегге, зизііпеге, играть роль, принять 
видъ: рѳгзопат іп ге риЫіса іиегі ргіп- 
сіріз, сохранить достоинство первен¬ 
ствующаго лица.—/9) лицо=личность, 
индивидуальность, характеръ (обнару¬ 
живаемый въ образѣ дѣйствій) или ха¬ 
рактеръ, положеніе, значеніе (которыя 
даютъ человѣку его отношенія), р. теа, 
іиа, позіга: аііега рѳгзопа, зѳй іатеп 
зесипйа, второе главное лицо. 

регвопаіпз, а, шп, надѣвшій на себя 
маску, замаскированный, въ маскѣ (соб. 
и пер.), раіег, играющій роль отца (въ 

.комедіи і*). 

регзбпо, вбпйі, збпііпш, аге, громко 
8вучатъ, I) іпіг.: а; оглашаться, рѳгзо- 
паі йопшз сапіп: аигѳз регзопапі Ьіуиз 
тойі ѵосіЬиз, въ ушахъ раздаются го¬ 
лоса отого рода: ій іоііз регзопаѣаі 
сазігіз, раздавалось по всему лагерю. — 
Ь) на инструментѣ играть, сііЬага (•(•). — 
И) іг.: а) оглашать, ввукомъ и шумомъ 
наполнять, ге§па Ьаес (-{*): аигет, кри¬ 
чать на ухо (*}*). — Ъ) кричать, съ асе. 
с. іпГ. 
регаресінв, а, шп, РАф. хорошо 

(вполнѣ) извѣстный, испытанный, 
регарег^о, ёге, окроплять, усыпать, 
регзрісах, сасіз, проницательный, про¬ 

зорливый. 
регзріеіепііа, ае, Г. совершенное по¬ 

знаніе, уразумѣніе. 
регвріеіо, врехі, зресіпш, ёге, I) іпіг. 

взоромъ проникать, заглянуть, цио поп 
тойо поп іпігагі, зей по регзріеі ^шйет 
роззѳі.— II) іг.: 1) взоромъ проникнуть, 
видѣть насквозь, ргае йепзііаіѳ агЬогшп 
или ргае саіі^іпе аіцй ѵіх или поп рег- 
зріеегѳ роззѳ. — 2) производя изслѣдо¬ 
ваніе, взоромъ проникать, а) осматри¬ 
вая = осматривать, разсматривать, йо- 
тшп, ориз; съ дополн. прѳдл. (съ фіій, 
цио тойо).—Ь) читая=просматривать, 
ерізіоіаз. — 3) пер., что или кого (по 
существу, характеру) насквозь видѣть = 
узнавать, постигать, понимать, гет: 
апітоз ге&шп: аЦй сощесіига, дога¬ 
даться о чемъ; съ допол. предл. (съ 
Чиі). 
регврісйё, айѵ. ясно, очевидно, 
регзрісйііаз, аіів, і. ясность, очевид¬ 

ность. 
регвріейпз, а, шп, прозрачный, свѣт¬ 

лый; пер., ясный, очевидный. 
* регѳіегпо, вігаіиѳ, ёге, настилая вы¬ 

равнивать, ѵіат, вымостить. 

* регзіітйіо, аге, продолжать, побу¬ 
ждать или подстрекать. 

регзіо, віііі, зіаійгпз, аге, твердо 
стоять, оставаться на мѣстѣ, I) соб.: 
ай ѵаііит: йіет іоіит. — И) пер.: а) 
(поэт.) оставаться неизмѣннымъ, про¬ 
должаться, рѳгзіѳі Ьіетз: зі регзіііегіі іга 
йѳі. — Ъ) твердо пребывать, упорно 
оставаться, іп зѳпіѳпііа (прн своемъ 
мнѣніи): іп іпсеріо: съ іпГ. = продол¬ 
жать; аѣзоі. = оставаться твердымъ, 
непоколебимымъ, еайѳт тѳпз регзіаі 
тіЬі, мой взглядъ остается все тотъ 
же (Ю- -ч 
регвігіпдо, вігіпхі, зіпсішп, ёге, дѣ¬ 

лать полосы, задѣвать, I) соб.: а) вооб.: 
рогіат ѵотеге: зоішп агаіго пропахи- 
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вать, вспахивать почву. — Ъ) въ част., 
вадѣвать = ранить, аіф Гепшг. — II) 
пер.: а) вооб.: Ьоггог зресіапіез рег- 
зігіп^Н, дрожь проняла гс: а^т, непріят¬ 
но поразить, задѣть за живое кого-н. — 
Ъ) въ част., касаться: а) затрогивать 
(съ порицаніемъ), охуждать, порицать, 
ѵоіипіаіет іасеіііз, насмѣхаться: а^т 
зизрісіопе, навлекать подозрѣніе на гс.— 
(!) въ рѣчи вкратцѣ упоминать, кратко 
разсказывать, сеіегііег геіщішт ѵііаѳ 
сигзит. — с) теіоп., притуплять, оглу¬ 
шать, аигез тіпасі тигтиге (•(*): оси- 
Іоз, ослѣплять. 

* регзіМІбзё, айѵ. весьма ревностно. 
* регзіййібзиз, а, шп, весьма ревност¬ 

ный, весьма прилежно занимающійся 
чѣмъ.-н., съ деп. 

регзй&йёо, зиазі, зиазшп, ёге, убѣ¬ 
ждать, I) вооб.: убѣждать, увѣрять, съ и 
безъ йаі. регз. и асе. с. іпі или съ допол. 
предл., съ асе. ргоп. пеиіг., съ йѳ с. 
аЫ. или аѣзоі.; въ разз. ітрегз., шіЬі 
регзиайеіиг, я прихожу къ такому убѣ¬ 
жденію: шіЬі регзиазит ЬаЬео, я убѣ¬ 
жденъ, съ асе. с. іп?. — II) въ част., 
убѣждать, уговаривать, съ и безъ йаі. 
регз. и слѣд. иі (иіі) с. соп]., съ соп]., 
съ допол. предл., съ іп?., съ асе. рго- 
пош. пеиіг.; въ разз. ітрегз., тіЬі рег¬ 
зиайеіиг съ иі с. со^. 
регзйазіо, опіз,?. убѣжденіе, а) асііѵ.— 

Ь) разз.=вѣра, мнѣніе, воображеніе. 
* регзйазйз, й, т. убѣжденіе, угова¬ 

риваніе. 
* регзпЪііІіз, е, весьма тонкій, карт. = 

глубоко обдуманный. 
регзпііо, аѵі, аіпт, аге, прыгать, 

скакать, рыскать по гс, іп а^го. 
регіаейеі, іаезшп езі, ёге, надоѣдаетъ, 

противно, тошно отъ ч.-н., аЦт аіф гѳі. 
регіаезпз, а, пт, чувствующій от¬ 

вращеніе къ чему, съ зеп. 
регіетріо, см. регіепіо. 
регіепйо, іёпйі, ёге, устремляться, 

направляться, Еошаш: ай сазіга. 
регіепіо (регіетріо), аѵі, аіит, аге, 

соб. со всѣхъ сторонъ ощупывать; отс. 
I) пробовать, испытывать, изслѣдовать, 
1) соб.: ѵайа. — 2) пер.: а) испыты¬ 
вать, изслѣдовать, аіф апітшп. — Ь) 
обдумывать, взвѣшивать, гет. — 11) 
(поэт.) прохватывать, пронимать, рег- 
іепіапі даийіа ресіиз, радостныя чувства 
волнуютъ грудь. 
регіёпйіз, е, очень малый, очень сла¬ 

бый, ничтожный. 
регіёгёѣго, аѵі, аіпш, э-е, пробура¬ 

вливать. 

регіег^ёо, іегзі, (егзиш, еге, выти¬ 
рать, вытирать насухо. 

регіеггёо, іеггйі, іеггііит, ёге, силь¬ 
но напугать, устрашить, аЦт та^пі- 
іийіпе роепае: теіи или іітоге регіеггі- 
іиз, въ сильномъ страхѣ, подъ вліяніемъ 
большого страха. 
регіехо, іехйі, іехіиш, ёге, ткать до 

конца, карт. = доводить до конца, до¬ 
канчивать, регіехе то<іо, диой ехогзиз ез. 

регііса, ае, ?. шестъ, жердь, 
регіішезсо, іітйі, ёге, приходить въ. 

крайній страхъ (безпокойство), весь¬ 
ма пугаться, страшиться, бояться, аЬзоІ. 
или аідй или акрп: (1е аЦа ге •, съ по- 
С. СОП]. 

регііпасіа, ае, Г. упорство, упрямство, 
регііпасііёг, асіу. упорно, упрямо, 
регйпах, асіз, крѣпко держащій,, 

карт. -- упорный, упрямый, съ іп с. 
аЬІ. (іп гери^папйо) или съ іп?. (*)*). 

регііпёо, ііпйі, ёге, простираться, I) 
соо., съ а<1, іп с. асе.; съ аЬ (отъ)... 
ай (до); съ аЫ. шо, іоіо согроге); съ 
асе. пространства (напр. сігсііег тіііа^ 
раззипт диіпдиаерпіа). —• II) пер. про¬ 
стираться, 1) распространяться, съ ай 
или іп с. асе., съ рег (по) с. асе.—2> 
къ чему-н. служить, вести, аЬзоІ., съ. 
ай с. асе. зиЪзі. и дѳгипй (ай ейеті- 
папйоз апітоз); отс. дио иди диогзипъ 
(диогзиз) регііпѳі съ іп?., къ чему слу¬ 
житъ, куда ведетъ, куда клонится, что- 
имѣетъ цѣлью, какой имѣетъ смыслъ.— 
3) къ кому, къ чему относиться, имѣть, 
отношеніе, а) вооб., съ айѵ. (Ъис, еойет, 
диогзит), съ ай с. асе. — Ь) относить¬ 

ся = кого-н. касаться, ай диет зизріеіо 
таіейсіі регііпеаі, на кого падаетъ. — 
с) кого-н. пріятно или непріятно затро¬ 
гивать, касаться, на кого, что имѣть 
вліяніе, значеніе, Ъос піЬіІ ай те регіі- 
пеѣ: Ьаий запе тиііит ай зе регііпеге,. 
иігшп... ап еіс., конечно, для него не- 
имѣетъ большого значенія: ай гет рег- 
ііпегѳ ѵізит езі съ асе. с. іп?. 

* регііп$о, ёге, простираться, іп іт- 
тѳпзшп. 
регіізшп (=регіаезит), см. регіаейеі.. 
регігасіаііо, опіз, ?. занятіе, съ §еп. 

(чѣмъ). 
регігасіо (регігесіо), аѵі, аіпт, агег 

I) со всѣхъ сторонъ ощупывать, тиі- 
Іоз. — II) пер.: обрабатывать, а) зани¬ 
маться чѣмъ, обдумывать, изучать, из¬ 
слѣдовать, гез регігасіаіаз ЬаЪегѳ, обду¬ 
мать, изучить.—Ъ) на умъ и сердце- 
дѣйствовать, настраивать, апітоз зи- 
йісит. 
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регігаѣо, ігахі, ігасіит, ёге, притя¬ 
нуть, силою === притащить, хитростью= 
-завлечь, заманить, аЦш и аЦд, об. съ 
я,д, іп с. асе. 

регігесіо, аге, см. регігасіо. 
регігізііз, е, весьма печальный, очень 

грустный; пер., весьма угрюмый, весь¬ 
ма суровый, весьма ворчадивый. 

* регійтпіійбзё, асіѵ. въ сильномъ 
возбужденіи, въ большой тревогѣ. 

регіипйо, ійді, ійзиш или іипзпш, 
ёге, пробивать, проламывать, прокалы¬ 
вать, продырявить; отс. регіизиз (рег- 
іипзиз), а, шп, дырявый, съ дырою. 

регіигЪаіё, асіѵ. безпорядочно, въ без¬ 
порядкѣ. 

регІигЪаіІо, бпіз, і*. разстройство, I) 
соб.: саеіі, бурная погода (прот. зегепі- 

-іаз).— II) пер.: 1) вооб., разстройство, 
замѣшательство, смятеніе, безпорядокъ, 
іоііиз ехегсііиз, переполохъ въ в.: іог- 
іипае еі зегтопіз, превратность судьбы 
и людскихъ толковъ.— 2) въ част.: а) 
политич. разстройство, замѣшательство, 
смятеніе, переворотъ, тадпа гегшп; въ 
комиціяхъ = волненіе, бурная спена, 
^иап1аз рѳгіигЪаііопез ЬаЪеІ гаііосотіііо- 
гит. — Ъ) душевное волненіе, страсть, 
^иаілIог регІигЪаііопез. 

* регіигЬаігіх, Ісіз, Г. возмутптель- 
ппца. 

регіигѣаіпз, а, ига, РАф*. а) совер¬ 
шенно запутанный, спутапный, безпо¬ 
рядочный; пеиіг. ріиг. зиЪзі., регІигЬаіа 
сі сопіиза сегпеге, спутанныя и безпо¬ 
рядочныя видѣнія.—Ъ) смущенный, ото- 
ропѣлый. 

регіигЬо, аѵі, аіига, аге, приводить 
въ разстройство, приводить въ безпоря¬ 
докъ, I) соб.: огдіпез (ряды).—П) пер.: 
1) вооб., вносить безпорядокъ, совер¬ 
шенно запутывать, нарушать, аеіаіит 
огдіпет (хронологическую послѣдова¬ 
тельность).— 2) въ част.: а) вносить 
куда неурядицу, нарушать спокойствіе, 
сіѵііаз зедШопіЪиз регІигЪаіа.—Ъ) при¬ 
водить въ замѣшательство, приводить 
въ смущеніе, смущать, тревожить, аЦт: 
апітоз (прот. ріасаге). — прегн., регіиг- 
Ъагі со слѣд. пе... ап, въ смущеніи не 
знать, ли... или. 

* регіигріз, е, весьма гнусный, весьма 
непристойный. 

регипдо, шш, ипсіиш, ёге, обма¬ 
зывать, вымазывать, намазывать, аЦд 
или аЦт аЦа ге; поэт., іаесіЪиз ога 
регипсіі, вымазавшіе себѣ лицо гущею. 

рёгигЪашіз, а, иш, весьма учтивый, 
весьма топкій, весьма остроумный; въ 

дурномъ смыслѣ = изысканно вѣжливый 
(прот. гизіісиз). 
рёгпго, П89І, П8Ішп, ёге, I) сожигать, 

озза (•(*): адгшп, опустошать огнемъ. ■— 
II) пер.: а) томить, мучить, о любви п 
другихъ страстяхъ, регизіиз іпапі діо- 
гіа, томимый жаждой пустой славы. — 
Ъ) воспалять, натирать рану, регизіѳ 
іипіЬиз Іаіиз, у котораго спина исполо¬ 
сована веревками (плетьми *)*). — с) по¬ 
вреждать, іегга регизіа деіи, промерз¬ 
шая (-(*). 

рёгйШіз, е, весьма полезный. 
регуайо, ѵазі, ѵазиш, ёге, I) Ъг. и 

іпіг., проходить черезъ что-н., распро¬ 
страняться (соб. и пер.), съ рег с. асе. 
и съ асе. — II) до извѣстнаго мѣста до¬ 
ходить, проникать (соб. и пер.), съ адѵ. 
(ео, яио); съ ад или съ іп с. асе. 
регѵадаіиз, а, шп, РАф. очень рас¬ 

пространенный, а) повсемѣстный, всюду 
(всѣмъ) извѣстный, весьма извѣстный.— 
Ъ) общій, рагз аиіет езі регѵадаііог. 

регѵадог, аіиз зпт, агі, I) іпіг бро¬ 
дить, странствовать, а) соб.* ошпіЬиз 
іп Іосіз іп отпез рагіез. — Ь) пер., 
распространяться: а) дѣлаться повсюду 
извѣстнымъ, іп ехіегіз паІіопіЬиз издиѳ 
ад иШтаз іеггаз. — р) дѣлаться общимъ, 
обыкновеннымъ, доставаться многимъ, 
пѳ із Ьопоз пітіит регѵадетг. — И) 
іг. проходить, обходить (соб. и пер.), 
аідд (напр сирідііаіез ошпіит тепіез 
регѵадапіиг, овладѣваютъ всѣми). 

* регѵадпз, а, иш, скитающійся (|). 
* регѵагіё, аду. многоразлично, очень 

разнообразно. 
регѵазіо, аѵі, аішп, аге, совершенно 

опустошать, совершенно разорять. 
регѵёЬо, ѵехі, тесіпт, ёге, I) про¬ 

возить, сотшеаіиз.— И) куда-н. прово¬ 
зить, перевозить, привозить, доставлять, 
ѵігдіпез Саеге (въ Ц.), разз. регѵеЬь 
шѳдіаі. = пріѣзжать, прибывать, іп рог- 
іит. 

регуеііо, ѵеііі, ёге, сильно дергать, 
сильно рвать, сильно щипать; отс. зіо- 
шасЬиш, очень раздражать (|); пер., 
дѣлать кому больно == огорчать, оби¬ 
жать, аѣрп. 
регѵёпіо, ѵёпі, ѵепіит, Іге, доходить, 

приходить, достигать, I) соб., аѣзоі. или 
съ адѵ. (ео, Ьпс); съ ад или іп с. асе. — 
II) пер., а) о липахъ, съ адѵ. (Ьис, ео, 
^ио), съ ад или іп с. асе. (напр., іп 
зепаіит, сдѣлаться сенаторомъ: ад ргі- 
шоз сошоедоз, сдѣлаться однимъ изъ 
первыхъ комич. актеровъ: іп іпііташ 
ргаісШат, снискать искреннюю дружбу; 
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іп тахітит ойіит, становиться въ 
высшей степени венавистнымъ). — Ъ) о 
неодуш., до кого (чего) доходить, кому-н. 
доставаться, съ а<1. с. асе. (напр. реси- 
піа ай те регѵепіі, мнѣ достаются, я 
пріобрѣтаю деньги); поэт, съ асе. (аигез 
позігаз). 

регѵегзё, айѵ. превратно, невѣрно, 
ложно, и вооб. худо, дурно. 
регѵегзііаз, аііз, і. превратность, 

негодность, испорченность. 
регуегзиз, а, шп, перевернутый; отс* 

осиіі, косыя, кривыя; карт., преврат¬ 
ный, извращенный, дурной, злой. 

регѵегіо (регѵогіо), ѵегіі (ѵогіі), 
ѵегзит (уогзиш), ёге, опрокидывать, 
обрушивать, повергать, I) соб.: регѵег- 
зае гирез,обрушившіеся обломки скалы.— 
II) пер., ниспровергать, а) извращать, 
портить, тогез. — Ь) разрушать, уни¬ 
чтожать, губить, сіѵііаіет.— с) какъ 
бы подставишь кому ногу — готовить 
гибель, аіцт. 

*регѵезрёгі, айѵ. поздно вечеромъ. 
* регѵезіі^аііо, опіз, }. отыскиваніе 

по слѣдамъ, пер.=изслѣдованіе. 
регѵезіі^о, аѵі, аіит, аге, отыски¬ 

вать по слѣдамъ; пер. = изслѣдо¬ 
вать. 

регѵёіиз, ѵёіёгіз, очень старый, 
древній. 

* регѵёіизіиз, а, иш, старинный, 
регѵісасіа, ае, $. упорство, а) въ дур¬ 

номъ смыслѣ, упрямство.— Ь) въ хоро¬ 
шемъ смыслѣ, настойчивость. 

регѵісасііёг, айѵ. упорно, настой¬ 
чиво. 

регѵісах, сасіз, упорный, настойчи¬ 
вый, непреклонный, аЪзоІ. или съ §еп. 

регѵійёо, ѵШ, уізит, ёге, хорошо 
видѣть, I) соб.: ошпіа (•)*); или съ допол. 
предл. (съ ^иі).— И) пер.: а) вооб., 
основательно разсматривать,взвѣши • 
ватъ, оцѣнивать. — Ь) насквозь ви¬ 
дѣть = постигать, понимать. 

*регѵі?ёо, $йі, ёге, процвѣтать, 
аЦ5 те=постоянно обладать, пользо¬ 
ваться чѣмъ-н. 
реіуі^іі, ПІ8, всегда бодрствующій. 
* регуі^ііаііо, опіз, Г. всенощное 

бдѣніе, всенощная служба. 
регуІ^ІНит, Іі,п. всенощное бдѣніе; 

особ.=всенощная служба. 
регущІІо, ауі, аіит, аге, всю ночь 

проводить безъ сна, не спать, посіет, 
іп агшіз: ай і^нет (-(*). 

*регѵі1із, е, весьма дешевый, 
регѵіпсо, ѵісі, ѵісіит, ёге, совершен¬ 

но побѣдить, I) іпіг. одержать полную 
побѣду.—И) іг. совершенно побѣдить, 

одолѣть, пер., а) превзойти, ѵосез рег- 
ѵіпсипі зопиш, заглушаютъ (*)•).— Ъ) съ 
трудомъ добиться, а) склонить, побу¬ 
дить, аЦт съ иі с. соп(.: аЦш попрегѵ. 
съ диіп с. согу. — съ трудомъ достиг¬ 
нуть, настоять на чемъ, съ иі с. соп^. 

регуіиз, а, иш, I) проходной, прохо¬ 
димый, удобопроходимый, тк. съ йаі. 
(для к.). — регѵіит, іі, п. проходъ.— 
II) пер., доступный, 

регѵоі&о, аге, см. регѵиі^о. 
регѵбіііо, аѵі, аге, пролетать, ле¬ 

тать по ч., отпіа Іаіе Іоса (•)*). 
1. регѵбіо, аѵі, аіит, аге, I) проле¬ 

тать, летать по ч., рѣять, аейез (1*); 
(въ карт.) гитог а^ііаііз регѵоіаі (все 
дальше и дальше несется) ѵеііз (*)■); пер., 
зех тіііа раззипт сізііз, поспѣшно про¬ 
ѣхать.— II) прилетать, іп Ьапс зейеш. 

2. регѵбіо, ѵбійі, ѵеііе, очень же¬ 
лать, СЪ ІпГ. 

регѵбійіо, аге, часто развертывать, 
аЬуз ІіЪгоз, часто читать, перечитывать, 

регѵоіѵо, ѵо1ѵі,ѵб1йіит, ёге, катать, 
регѵогзё, регѵогзіо, регѵогіо еіс. см. 

регѵегзе, регѵегзіо, регѵегіо еіс. 
регѵиі^аіиз, а, иш, РА<Ц. распро¬ 

страненный, а) весьма обыкновен¬ 
ный.— Ъ) весьма извѣстный. 
регѵиі&о, аѵі, аіит, аге, распростра¬ 

нятъ въ народѣ, а) дѣлать общимъ, дѣ¬ 
лать общедоступнымъ, ргаешіа ѵігіп- 
ііз; въ част., о непотребныхъ женщи¬ 
нахъ, р. зе, продаваться, отпіЬиз.— 
Ъ) дѣлать общеизвѣстнымъ, обнаро- 
дывать, ейісіаш. 

рёз, рёйіз, ш. нога человѣка или жи¬ 
вотныхъ, I) соб.: 1) вооб.: рейіЬиз 
ае^ег: рейіЬиз=пѣшкомъ, и прегя.= 
сухимъ путемъ, по (на) сушѣ, и = въ 
бѣгѣ (ѵіпсеге 1*).— 2) въ част.: а)воев. 
і. і.: ай рейез йезсепйеге или йе^гейі, 
спѣшиться: ай рейез йезіііге, соскочить 
съ лошади: йейисегѳ е^иііет ай рейез, 
спѣшить конницу: ри^па ѵепіі ай ре¬ 
йез, завязывается сраженіе пѣхоты: 
рейіЬиз тегегѳ, служить въ пѣхотѣ. — 
Ь) госуд. і. і.: рейіЬиз іге іп аідз зеп- 
іепііат (о сенаторахъ), соглашаться съ 
чьимъ мнѣніемъ (предложеніемъ к): пе 
^иіз) рейіЬиз ігеі, чтобы никто не при¬ 
нималъ предложенія, не подавалъ своего 
голоса.—3) въ карт.: зиЬ рейіЬиз, подъ 
властью, во власти; отс. зиЬ рейіЬиз 
еззе или^асеге, быть въ презрѣніи (•)*): 
зиЬ рейе ропеге, попирать ногами, пре¬ 
зирать (^): рейет орропеге, противо¬ 
стоять (•)*): рег те ізіа ігаЬапіиг рейі¬ 
Ьиз, по мнѣ пусть все идетъ вверхъ 
ногами: апіе рейез розііит еззе, нахо- 
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диться передъ ногами (главами) = на¬ 
ходиться тутъ же: рез зесішбиз, Геііх, 
о счастливомъ прибытіи (*[*). —г II) пер. 
и теіоп.: 1) пер.: а) (поэт.) вооб. о 
текучей водѣ, рѣкахъ (будто о богахъ), 
сгерапіе ІутрЬа безіііі ребе, вода ска¬ 
тывается съ шумомъ; о времени, сііо 
ребе ІаЪііиг аеіаз. — Ъ) нога у стола 
іс. — с) рез ѵеіі, шкотъ, канатъ, при¬ 
крѣпленный къ нижнимъ концамъ паруса 
для управленія этимъ послѣднимъ; отс. 
ребе аецио или ребіѣиз аециіз, плыть 
по вѣтру, итти на фордевиндъ: ребет 
іасеге, ослабить шкотъ (такъ чтобы вѣ¬ 
теръ дулъ въ бокъ паруса !). — 2) те¬ 
іоп.: а) какъ метрич. 1. 1.: а) стона, 
отс. ребіЬиз сіаибеге ѵегѣа, писать стихи 
(|). — р) родъ стиховъ, размѣръ Ъѳз- 
Ьіиз (1*). — ѣ) Футъ, какъ мѣра длины, 
шшт ребет (на одинъ ф.\ бізсеззіззе; 
карт., ребе зио зѳ теіігі (см. тобиіиз *(*). 
реззітё, абѵ. см. таіе. 
реззітпз, а, пт, см. таіиз, а, пт. 
реззйт, абѵ. ко дну. — реззйт ёо, 

Іге, погибать. — реззйт бо (тк. рез- 
зитбо или рѳззипбо), баге, губить, дѣ¬ 
лать несчастнымъ; разз., аб іпегііат 
еі ѵоіиріаіез согрогіз р. баіиз езі, об¬ 
лѣнился и погрязъ въ чувственныхъ удо¬ 
вольствіяхъ. 

резШёг. а, пт, заразительный; пер., 
гибельный^ пагубный. 

* резШёгё, абѵ. гибельно, пагубно. 
резШепз, епііз, I) заразительпый, чум¬ 

ный, вредный для здоровья, нездоровый 
(прот. заІпЬгіз). — II) пер., гибельный, 
пагубный, вредный. 

резШепіІа, ае, Г. зараза, чума, по¬ 
вальная болѣзнь; теіоп., нездоровый 
воздухъ, нездоровая мѣстность. 

резііз, із, Г. I) зараза, чума, поваль¬ 
ная болѣзнь, и теіоп. = пездоровый воз¬ 
духъ. — II) пер.: а) гибель, погибель, 
несчастіе. — Ь) теіоп., о гибельномъ 
предметѣ или лицѣ, язва, бичъ, чудо¬ 
вище; ріиг. резіез = міазмы (карт.). 

рёіазаінз, а, пт, въ дорожной шляпѣ= 
готовый къ отъѣзду, 
рёіезво, ёге, домогаться, аідб. 
рёіШо, бпіз, Г. стараніе достать 

кого или что, I) соб., нападеніе, нане¬ 
сеніе удара, ударъ. — И) пер., домога¬ 
тельство, а) домогательство, исканіе, 
прошеніе, а) вооб., іпбпііагшп.—^до¬ 
могательство, исканіе должности, сопзп- 
Іаіиз. — ѣ) судебное требованіе, а) = объ¬ 
явленіе претепзін, жалоба въ частныхъ 
или гражданскихъ дѣлахъ. — р) теіоп., 
право иска. 

рёШбг, бгіз, т. старающійся до- 
стать что-н., а) искатель должности.— 
b) истецъ, жалобщикъ въ частныхъ или 
гражданскихъ дѣлахъ (прот. геиз). 

* рёШйгІо, іге, имѣть желаніе, про¬ 
сить, домогаться, особ, должности. 
рёіо, іѵі и Іі, Іішп, ёге, стараться 

достать что-н., I) вооб.: 1) соб.: а) ру¬ 
кою гс доставать, хватать, аЦт бехігЯ, 
подавать кому (правую) руку (*(•). -г- Ъ) 
орудіемъ цѣлить въ кого, что, бросать, 
ударять, наносить ударъ, а) вооб.: аіцт 
іеііз: ѵиііпа аіф ип^иіЬиз, вцѣпиться 
когтями въ лицо (-$. — р) наносить 
ударъ кому, ударять, колоть, нападать, 
аідт: аіф соііит: ^и^иіит, приступить 
съ ножомъ къ горлу: аіф Іаіпз (тк. о 
кинжалѣ); аЬзоІ., реіеге ѵеЬетепіег. — 
c) съ помощью ногъ н особаго движе¬ 
нія, а) направляться, устремляться, 
БуггІіасЫшп: поп сазіга, зеб паѵез: 
саѳіит реппіз, подняться на крыльяхъ 
къ небу (*(•). — о неодуш., сатршп реііі 
атпіз, разливается по гс (!): топз реііі 
азіга, возвышается до неба (!).--Р) обра¬ 
щаться къ кому, пі іе зирріех рсіегет 
(!). — у) направленіе, путь избирать, 
взять, ііег а ѴіЬопѳ Йгипбізішп івгга: 
аііат іп рагіет йі&ат, обратиться въ 
бѣгство въ др. сторону. — 2) пер.: а) 
съ просьбой обращаться къ кому, аіцт 
съ пі с. соп].— Ь)вражд. какъ бы при¬ 
ступать къ кому = ос) нападать, дѣй¬ 
ствовать противъ кого, аідт: аідт 
ігаибѳ еі іпзібііз: аідт Ьеііо, итти вой¬ 
ною на кого, начать войну противъ 
кого: зѳ реіі рпіаЪапі, они думали, что 
непріязненныя дѣйствія направлены про¬ 
тивъ нихъ. — р) мѣтить на кого = ка¬ 
саться кого, Тод’апоз топзіга реіппі 
(!). — с) добиваться, требовать, тк. про¬ 
сить, выпрашивать, ос) вооб.: а^б (напр. 
зиі ІаЪогіз ргаетіа): а^б (напр. расет, 
роепаз) аЬ аіцо: аісі аЦб; съ двумя 
асе, ІрЬісгаіет аЬ АіЬепіепзіЪиз бисет 
(въ полководцы); съ иі с. сощ. или съ 
соц.; съ пе с. соц.— р) для любовнаго 
наслажденія требовать, просить, ^иаѳ ѵіг 
іииз реіеі, саѵе пе пе^ез. — у) какъ 
судеб, і. і., оса) предъ судомъ, у пре¬ 
тора гс требовать, просить, искать, 
Ъегебііаііз роззеззіопет: тиііат, тре¬ 
бовать наложенія пени. — рр) предъ¬ 
являть претензію, искъ, жаловаться, 
об. аѣзоі., р. аЬ аЦо: р. зіЪі: із апбѳ 
реіііиг, отвѣтчикъ (прот. із циі реііі = 
реіііог, истецъ).—б) домогаться, искать 
чего, осос) какъ госуд. і. і., ргаеіигат; 
аЬзоІ., іі пипс реіипі, теперешнія 
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(со)искатели.—/9/9) руки, ѵігдіпет. — 
я) ухаживать, волочиться за кѣмъ (о 
мужчинѣ и женщинѣ), аіцт. — (1) искать, 
отыскивать, а) вооб.: зеДет зіаііопет- 
цие (*}•).-—/9)=искать, стремиться (прот. 
ѵііаге, ііідеге), заіиіет Гида, искать спа¬ 
сенія въ бѣгствѣ: тогіет; поэт, съ 
іпѣ. — II) прегн., доставать, 1) соб.: а) 
доставать, добывать, аддегіз реіешіі 
саиза, за матеріаломъ для вала: раѣи- 
Іит: іеіа: аіцт іп ѵіпсиіа ірзіиз а зо- 
Ііо гедіз, заковать и увести (*(-).—Ъ) = 
добывать изнутри, детНиз аііо (1е согйе, 
издавать глубокіе стоны, тяжело стонать 
(|): Іаіеге ішо зрігйшп, тяжело взды¬ 
хать (*}*).— 2) пер., брать, заимствовать, 
р. іпііішп геі (Іетопзіігапбае аіііиз, на¬ 
чинать. 

рбіоггііот или рёіогйат і, п. ко¬ 
лесница, коляска (галльская о четырехъ 
колесахъ). 
реіга, ае, ѣ. скала, камень. 
рёШапз, апііз, придирчивый вслѣд¬ 

ствіе живости или рѣзвости характера, 
слѣд. то = рѣзвый, шаловливый, легко¬ 
мысленный, то = задорный, дерзкій, наі- 
лый, нахальный (прот. тоДезіиз). 
рёШаніёг, асіу. рѣзво, шаловливо, съ 

шалостью, легкомысленно, дерзко, не¬ 
обузданно; тк. дерзко, нагло, нахально. 
рёШапііа, ае, ѣ. рѣзвость, шалость, 

легкомысленность, своевольство, необуз¬ 
данность ; тк. задоръ, дерзость, наг¬ 
лость, нахальство (прот. риДог, пюДо- 
зііа). 
рёіпіспз, а, шп, бодливый. 
рЪадёг, дгі, т. Фагръ (неизвѣстная 

намъ рыба). 
рѣаіапда, ае, Г. валекъ, валикъ (ко¬ 

торый подкладывали для сдвиганія къ 
морю или вытаскиванія на сушу кора¬ 
блей). 

'рйаіапдііае, агат, т. солдаты Фа¬ 
ланги. 
рЪаІапх, Іандіз, ѣ. тѣсно сомкнутый 

боевой строй, отрядъ (•)*); въ част., а) 
Фаланга, войско въ сомкнутомъ порядкѣ, 
у аѳинянъ и спартанцевъ.— Ъ) македон¬ 
ская Фаланга, боевой строй тяжеловоору¬ 
женной пѣхоты въ видѣ продолговатаго 
сомкнутаго четырехугольника изъ 50 че¬ 
ловѣкъ въ ширину и 16 въ глубину (прот. 
Іѳѵіз агтаіига). — с) пер., четырехуголь¬ 
никъ (боевой строй у галловъ и герман¬ 
цевъ, прозванный римлянами фалангой). 
рЪаІагІса, ае, см. Гаіагіса. 
рѣаіёгае, агшп, ѣ. блестящее нагруд¬ 

ное украшеніе (изъ благороднаго метал¬ 
ла, особ, воиновъ, какъ знакъ отличія), 

тк. металлическое украшеніе на груди, 
на лбу лошади, налобникъ, нагрудникъ. 
рЬаІёгаінз, а, шп, съ металличе¬ 

скими украшеніями на груди или на 
лбу, едиі рЬ., въ наборной сбруѣ, 
рЬагеіга, ае, колчанъ. 
рЬагеігаІиз, а, шп, носящій кол¬ 

чанъ, съ колчаномъ (|). 
* рЬагшасеоігІа, ае, Г. колдунья. 
рЪагтасбрбІа, ае, т. торгующій лѣ¬ 

карственными снадобьями. 
рѣазёіпэ и -бз, і, т. и ѣ. I) длинный 

турецкій бобъ, широкостручковая фа¬ 
соль.— II) легкое судно, яхта (изъ пле¬ 
тенки или изъ папира, иногда тк. изъ 
жженой глины, йсШіз). 
рЫІШа, бгшп, п. братская трапеза 

(общій скромный обѣдъ у лакедемонянъ). 
рЫШбдіа, ае, ѣ. занятіе словесными 

науками, литературою. 
рЫІбІбднз, і, т. занимающійся сло¬ 

весными науками, ученый. 
* рЫІбзбрііё, аДѵ. философски. 

рЫІбзбрЫа, ае, ѣ. философія; теіоп., 
а) философскій предметъ. — Ь) ріиг. = 
философскія системы, ф. школы. 

рЫІбзбрѣог, аіпз зиш, агі, заниматься 
Философіею. 
рЫІбзбрѣнз, а, нт, философскій, зсгір- 

ііопез; зиЪзі., а) рЬіІозорЬиз, і, т. фи¬ 

лософъ. — Ь) рЬіІозорЬа, ае, ѣ. фило- 
соФка. 

* рЫИгот, і, п. любовный напитокъ. 
рЫІуга (рЬіІйга), ае, ѣ. липа; те- 

іоп., липовый лубъ, лыко. 
* рЫто8,і, т. стаканчикъ для играль¬ 

ныхъ костей, кубокъ зерневой. 
рЬбса, ае, ѣ. и рЬбсё, ёз, ѣ. тюлень. 
рЬгёпёЙсиз, а,* пт, сумасбродный, 

сумасшедшій, зиЬзі;., (т.) сумасбродъ. 
рѣуіагсішз, і, т. начальникъ рода, на¬ 

чальникъ племени, амиръ. 
рѣузіса, ае, ѣ. естествознаніе, наука 

о природѣ, физика. 
рЬузІсё, аДѵ. по образу физиковъ. 

рЬ^зІсиз, а, шп, касающійся при¬ 
роды, къ естествознанію относящійся, 
Физическій, циШат рЬузісит, кое-что 
изъ физики; зиЬзі., а) рЬузісиз, і, т. 
естествоиспытатель, физикъ. — Ъ) рЬу- 
зіса, бгшп, п. естествовѣдѣніе, фиэика. 

* рЪузІодпбтбп, тбпіз, ш. знатокъ 
природы, особ, человѣческой, физіогномъ. 

рЪузШбдіа, ае, ?. естествовѣдѣніе, 
физіологія. 

* ріаЫІіз, е, искупимый (что можно 
искупить, загладить, очистить жер¬ 
твою *(•). 
ріасйіагіз, е, очистительный, у мило- 
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«стпвптельный, ріас. засгШсіа, и зиЪзі;. 
•одно ріасиіагіа, очистительная, умило¬ 
стивительная жертва. 

ріасйішп, і, п. 1) очистительная, уми¬ 
лостивительная жертва, ріасйішп ѣо- 
•зііаш саеіі; отс. всякое средство къ 
поправленію чего, а) (поэт.) спаситель¬ 
ное средство. — Ь) наказаніе, а ѵіоіаіо- 
тіѣиз дгаѵіа ріасііа ехедіі;, подвергъ. — 
II) что требуетъ очистительной жертвы, 
злодѣяніе, грѣхъ, преступленіе, ріаси- 
Ішп соттіііеге, зіЪі сопігаЬеге, шегегі 
•(совершить). 

* ріатёп, тіпіз, п. средство къ при¬ 
миренію (|). 

ріса, ае, ?. сорока. 
* рісагіа, ае, і*. дегтярня. 
рісёа, ае, ?. смолистое дерево, сосна, 
рісёиз, а, шп, какъ смоль черный, 
рісо, аѵі, аіиш, аге, вымазывать смо¬ 

лою, замазывать смолою, засмаливать, 
рісібг, огіз, ш. живописецъ, 
рісійга, ае, I. живопись, тк. вышив¬ 

ка; теіюп., картина, тк. шитье; карт., 
въ рѣчи, картинное изображеніе. 

* рісШгаіиз, а, шп, расписанный = 
вышитый (*|*). 

рісіпз, а, шп, РАф'. раскрашенный, 
разукрашенпый; отс. картинный, худо¬ 
жественный, депиз огаііоиіз. 

рХсаз, і, ш. дятелъ, 
ріё, асіѵ. благочестиво, благоговѣйно, 

сообразно съ долгомъ (отечески, дѣтски, 
нѣжно и т. п.), прот. зсеіегаііѳ 
ріёіаз, аііз, Г. чувство долга, а) къ 

богу = благочестіе, благоговѣніе. — Ъ) 
къ родителямъ, дѣтямъ, братьямъ, се¬ 
страмъ, родственникамъ, отечеству, на¬ 
чальству, благодѣтелямъ (нѣжная) лю¬ 
бовь, (нѣжная) привязанность, нѣжность, 
любвеобильное расположеніе, нѣжное об¬ 
ращеніе, дѣтскій долгъ, дѣтская призна¬ 
тельность, любовь къ отечеству, тк. іи 
или егда аіцт. — с) справедливость, зі 
<ріа езі саеіо ріеіаз (у). — й) сострада¬ 
ніе, милосердіе, жалость. 

рідёг, дга, дгііт, съ неохотою присту¬ 
пающій къ чему-нвялый, лѣнивый, 
I) соб., аѣзоі., съ ай с. асе. (рідег ай 
роепаз ргіпсерз, неохотно прибѣгающій 
къ наказаніямъ *[•), съ деп. (тіііііае *}*), 
съ іпР.—II) пер.: а) недѣятельный, мед¬ 
ленный, Ъеіішп (у): аппиз, долгій (|); 
особ, о водахъ, тихій ( = тихо или 
медленно текущій, почти стоячій), ра- 
Іпз (І). — Ь) безплодный, сатриз (у): 
гайіх (•)•). — с) безчувственный, рес- 
іога (у). 

рі^ёі, йіі и Ііит езі, еге, I) досадно, 

непріятно, съ асе. регз. и деп. геі (за 
что); съ іпГ. — И) пер.: а) я раскаи¬ 
ваюсь, сожалѣю, Ша те сотрозаіззѳ 
рідеі; (*}*). — Ь) стыдно, Мегі рідеѣаі, 
стыдно было признаться. 
рідшепіагіиз, Іі, т. продавецъ кра¬ 

сокъ, продавецъ мази. 
рідтепіит, і, п. красильное веще¬ 

ство, краска; пер., въ рѣчи, прикраса. 
* рідпёгаібг, бгіз, ш. залогоимецъ. 
рідпёго, аті, аіиш, аге, отдавать въ 

залогъ, закладывать. 
рідпёгог, аіиз зшп, агі, брать въ за¬ 

логъ, принимать въ залогъ; отс. пер., 
a) что-н. какъ залогъ (исполненія) при¬ 
нимать, отеп (•)•). — Ъ) присвоивать, 
обращать въ свою собственность, Магз 
Іогііззіпшт диетцие рідпегаіиг, требуетъ 
въ жертву- 

^іднйз, пбгіз и пёгіз, п. I) условлен¬ 
ный залогъ (человѣкъ, вещь), I) соб.: а) 
вооб.: рідпогі орропеге, отдавать въ за¬ 
логъ # рідпогі ассіреге, брать въ залогъ: 
рідпога сареге (какъ понудительная мѣра 
къ тому, чтобы заставить сенаторовъ 
присутствовать въ сенатѣ гс): рідпогіЬиз 
содеге зепаіогез. — Ъ) въ част.: а) за¬ 
ложникъ (-ки), зіпѳ рідпоге. — р) за¬ 
кладъ, рідпиз ропеге (•(*): рідпоге сегіаге, 
биться объ закладъ, держать пари (•)•). — 
у) о брачной четѣ, дѣтяхъ, внукахъ = 
залогъ любви (|); съ деп., рідпега сои- 
Зидшп ас ІіЪегогшп. — II) пер., залогъ, 
ручательство, доказательство, ѵоіипіаііз. 

рідгШа, ае, Г. и рІдгШёз, ёі, Г. вя¬ 
лость, неохота, лѣнь. 

111 рідгог, агі, лѣниться. 
1. рііа. ае, ступка; пер., а) столбъ.— 

b) (поэт ) каменная плотина. 
2. рііа, ае, мячъ, мячикъ; отс. по- 

гов., ізіѳ сіаийиз, циет ай тойшп а]ипі, 
рііат удержалъ мячъ (говорили о томъ, 
кто не умѣетъ сдѣлать изъ чего-н. над¬ 
лежащаго употребленія). 

рііапиз, і, ш. — ігіагіиз. 
ріШиз, а, шп, вооружепный дроти¬ 

ками (■)•). 
рііёаіиз (ріііёаіиз), а, шп, съ вой¬ 

лочной шапкой на головѣ, въ войлочной 
шапкѣ. 

рііепішп, і, п. карета, особ, для дамъ, 
рііёбіиз (ріііёбіиз), і, ш. и рііёбіиш 

(ріііёбіиш), і, п. шапочка. 
рііёиз (ріііёиз), і, ш. и рііёшп (ріі- 

Іёиш), і, п. круглая войлочная шапка 
(ее надѣвали также на рабовъ при от¬ 
пусканіи ихъ на волю, какъ знакъ сво¬ 
боды); отс. зегѵоз ай рііешп ѵосаге, 
призывать рабовъ къ свободѣ, подстре- 
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катъ рабовъ къ оружію обѣщаніемъ сво¬ 
боды. 
ріііёаіиз, а, шп, см. рііеаіпз. 
ріііёбіиз, ріІШІпт, см. рііеоіпз. 
ріііёиз, ріііёит, см, рііепз. 
* рПбзиз, а, шп, волосатый (прот. 

діаѣег). 
рііагл, і, п. метательное копье рим¬ 

ской пѣхоты; во время осады какъ ме¬ 
тательная стрѣла, которую бросали на 
осаждавшихъ, рііа шигаііа. 

1. рііиз, і, ш. I) манипулъ тріаріевъ, 
сепіигіо ргіті рііі: ргітит рііит сіисеге, 
быть центуріономъ перваго манипула 
тріаріевъ (= быть старшимъ центуріо¬ 
номъ въ легіонѣ).— П) теіоп. = центу¬ 
ріонъ тріаріевъ, ргішиз рііиз (и ргіті- 
рііиз), центуріонъ перваго манипула трі¬ 
аріевъ). 

2. рііиз, і, т. волосъ на тѣлѣ чело¬ 
вѣка и животнаго; въ карт. = малость, 
циі пѳ иііит рііит ѵігі Ъопі ЬаЪегѳ бі- 
саіиг, чтобы нельзя было сказать, что 
на немъ есть хоть одинъ волосокъ чест¬ 
наго человѣка. 
ріаа (ріппа), ае, і. морское перо 

(родъ раковины). 
ріпёіпт, і, п. сосновый лѣсъ, соспякъ. 
ріпёиз, а, пт, сосновый, 
ріп&о, ріпхі, рісішп, ёге, писать крас¬ 

ками, I) соб.: а) вооб.: іаЪиІа рісіа, 
картина; разз. ріпді съ пот. с. іпГ. 
$*).—Ъ) въ част., иглою вышивать (съ 
и безъ аси); отс. іода рісіа, вышитое 
верхнее платье тріумфаторовъ.—II) пер.: 
а) окрашивать, раскрашивать, бгопіет 
тогіз (*(•).—Ъ) украшать, ЪіЫіоіЪесат.— 
с) въ рѣчи, картинно группировать, 
ѵегЬа; картинно изображать, Вгііаппіат. 
ріп^иезсо, ёге, жирѣть, тучнѣть; 

отс. зап^иіпе, напитываться кровью, 
обагряться кровью. 
ріп^чіз, е, I) жирный, тучный, тол¬ 

стый (прот. тасзг, ехіііз), объ одуш. и 
неодуш. (зиЪзі. ріп^ие, із, п. = жиръ, 
тукъ между мясомъ); ѵіпит, густое в. 
(•{*): йсиз, сочная (|): ага, жирный (= 
обрызганный кровью и тукомъ жертвен¬ 
ныхъ животныхъ -[*); особ, о почвѣ и 
удобреніи, тучный, плодородный, изоби¬ 
лующій соками* зіаѣиіа арит, изобиль¬ 
ныя медомъ пчелиныя ячейки (*(•).— II) 
пер.: а) толстый на ощупь, густой, сае- 
Іит (воздухъ).— Ъ) объ умѣ гс, тупой, 
тупоумный, бездарный, ріп^иі Міпегѵа 
(см. Міпегѵа). — с) о рѣчи, надутый, на¬ 
пыщенный, робіаѳ ріп^ие диіббат зо- 
вапіез.— б) объ обстоятельствахъ, по¬ 

койный, безмятежный, зотпиз (-)-). 

ріпШг, Гёга, Гёгит, производящій 
сосны (1*). 

1. ріппа, ае, Г. (парал. ф. реппа), 
перо, I) соб. и теіоп.: 1) соб., перо, 
об. ріиг. ріппаѳ,перья, особ, на крыльяхъ 
и хвостѣ птицъ, правильныя перья (тк. 
на стрѣлѣ :с).— 2) теіоп.: а) крылья;, 
отс. погов., аісі іпсібегѳ (подрѣзать) ріп- 
паз.—Ь) (поэт.) летаніе, полетъ. — 11^ 
пер., а) плавательное перо, плавила 
дельфина (і*).— Ь) зубецъ, шпицъ, тигі. 

2. ріппа, ае, I. см. ріпа. 
ріппаіпз, а, пт, I) оперенный, по¬ 

крытый перьями. — II) окрыленный, 
снабженный крыльями* 

ріппі^ёг, &ёга, ^ёгнт, оперенный, 
крылатый; пер., різсіз, снабженная пла¬ 
вательными перьями (*^). 

* ріппйіа (ріпйіа), ас, Г. перышко, 
ріиг. теіоп. = крылышко (см. ріпа). 

* ріпбіёгёз, ае, т. стражъ морского 
пера, родъ мелкихъ раковъ. 

ріпзо, ріпзі и ріпзйі, ріпзпт, ріпзі- 
іпт и різіпт, ёге, толочь, молоть. 

ріпйз, йз и і, Г. сосна, хвойное де» 
рево; отс. (поэт.) теіоп.: а) корабль.— 
Ь) Факелъ.— с) сосновый вѣнокъ. 

рІо, аѵі, аіпт, аге, жертвою умило¬ 
стивлять, пер., а) религіозными обряда¬ 
ми очищать, очищать отъ грѣховъ. — 
Ь) искупать, заглаживать; отс. сиірат 
тогіе, мстить (*)*). 
рірег, рёгіз, п. перецъ, 
рігаіа, ае, т. морской разбойникъ, 

корсаръ. 
^ігаііспз, а, пт, разбойническій, раз¬ 

бойничій, корсарскій; зиЬзі., рігаііса, 
ае, Г. морское разбойничество, 

рігпш, і, п. груша (плодъ), 
рігиз, і, Г. груша, грушевое дерево, 
різсаібг, бгіз, ш. рыбакъ, рыболовъ*. 
різсаібгіпз, а, нт, рыбачій* 
* різсаійз, йз, т. рыбная ловля, 
різсісйіпз, і, т. рыбка. 
різсіпа, ае, і. прудъ для рыбы, са¬ 

докъ. 
різсіпагіпз, Хі, т. для собственнага 

удовольствія имѣющій прудъ для рыбы* 
(= охотникъ до рыбы). 

різсіз, із, т. рыба; пер., созвѣздіо, 
різсез, рыбы (•)*): різсіз а^ио8из (другое 
созвѣздіе на юіѣ ■}•). 
різсог, аіиз зит, агі, ловить рыбу, 
різсбзпз, а, иш, изобилующій рыбою, 
різібг, бгіз, т. толкачъ, особ, мель- 

пикъ, который былъ тк. пекарь, хлѣб¬ 
никъ. 

різігшпт, і, п. толчейная мельница^ 
тк. пекарня. 
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різігіх, ІГІСІВ, ?. см. ргізііз. 
ріійііа, ас, ?. слизь, мокрота (въ тѣлѣ), 

залеглыя мокроты, залеглость; особ, на¬ 
сморкъ, сшп ріійііа тоіезіа езі (•{*). 

* рЗДШбзиз, а, пт, мокротный, на¬ 
полненный слизью. 
ріпз, а, пт, поступающій сообразно 

съ долгомъ; исполненный чувства долга, 
а) = благочестивый, богобоязненный, 
добродѣтельный, добросовѣстный, чест- 
пый (прот. зсеіегаіиз), а) о лицахъ: 
Ьото, ѵаіез (*)•); зпЪзЦ ріі, праведные 
(въ елисіи).— р) пер., о поступкахъ и 
обстоятельствахъ = добросовѣстный, за¬ 
конный, справедливый, рах, ЪѳШпп; 
зиѣзі., дизіит ріптцпе, право и спра¬ 
ведливость; ріит езі, было бы сообразно 
съ долгомъ, справедливо, угодно богу, 
съ ікР. (і*). — Ъ) нѣхныЙ, любвеобиль¬ 
ный, вѣрный своему долгу, аЪзоІ.; нли 
съ іп, абѵегзиз аЦт; пер., іезіа, милый 
к. (*(-): теіиз, заботливое опасеніе: заг- 
сіпа паіі, дорогая ноша (= Анхизъ *(-). 
ріх, рісіз, ?. смола; ріиг. = куски 

смолы, смоляная масса (*р). 
рІасаЫІіз, е, легко успокоиваемый, 

склонный къ примиренію, примирииый. 
* рІасаЪШІаз, айв, ?. миролюбіе. 
* ріасатёп, тіпіз, п. средство въ уми¬ 

лостивленію, средство въ примиренію. 
ріасатепіпт, і, п. средство въ умило¬ 

стивленію, средство къ примиренію (въ 
ріиг.). 
ріасаіё, а<1ѵ. спопойпо. 
ріасаііо, бпіз, і. успокоеніе, прими¬ 

реніе, умилостивленіе. 
ріасаіпз, а, пт, РАб). I) умилости¬ 

вленный, примиренный, склонный въ 
примиренію.— П) (какъ качество) мир¬ 
ный, спокойный, тихій (прот. іигЬи- 
іепіиз). 
ріасепіа, ае, Г. пирогъ, 
ріасёо, йі, Кит, ёге, нравиться (прот. 

бізріісеге, ітргоЬагі), I) вооб.: о лицахъ 
и неодуш.: аісі: зіЬі, быть довольнымъ 
собою, ріасепз охог, пріятная, любезная 
(|).— И) въ част.: 1) на сценѣ нра¬ 
виться (прот. східі, ехріобі), іп ігадоѳ- 
<іііз. — 2) ріасеі съ и безъ баі. рѳгз. = 
угодно, я признаю за благо, я полагаю, я 
такого мнѣнія, а) вооб.: зіЬі поп ріасегѳ; 
ріасиіі; съ пі с. сопр, съ іп?. и съ асе. 
с. іп?. — Ъ) какъ госуд. і. і. о сенатѣ 
2с, зепаіиі ріасеі, воля сената, сенатъ 
рѣшаетъ, постановляетъ, рориіо ріасеі 
бе аідо, народъ принимаетъ предложеніе, 
касающееся кого (прот. рорпіо бізрііееі 
бе аЦо); въ разз. ріасііит езі, рѣшено 
(рѣшили), съ пі, съ асе. с. іп?. 

рі&сібё, абѵ. спокойно, тихо, смирно;: 
пер., постепенно, мало-по-малу. 

рі&сібпз, а, пт, спокойный, тихій,, 
смирный (прот. ѵеЬетепз, ѵіоіепіиз). 
рІ&сМит, і, см. ріасііпз. 
ріасііпз, а, вт, РАб^. нравящійся,, 

пріятный; зпѣзі., ріасііит, і, п. а) угод¬ 
ность, иііга ріасііит, больше, чѣмъ должно* 
(І*). — Ъ) ипѣніе. 
ріасо, аѵі, аіит, аге, успокоивать, 

I) соб.: аедпога (*)*). — П) пер., успо- 
вопвать, а) умилостивлять, пптеп бео- 
піт. — о) смягчать, примирять (прот. 
сопсііаге, регіигЬаге), аЦт или аЦб* 
(напр. ігат): акрп іп аЦт или а^т 
аісі, примирить кого съ кѣмъ: Ьото зіЬі 
ірзѳ ріасаіпз, примирившійся съ самимъ 
собою, съ спокойнымъ духомъ. 

1. ріада, ае, Г. ударъ, толчокъ; те-* 
іоп. = ушибъ, рана; карт., ріада езі 
іп)есіа реііііопі іиае, нанесенъ ударъ. 

2. ріада, ае, ?. I) сѣть, охотничьи 
тенета. — И) страна, область, округъ, 
кантонъ, саеіі: аеіЬегіа, эѳирное про¬ 
странство, воздухъ (•(•): ^иаіиог ріадае, 
четыре пояса Ж: ріада зоііз іп^иі,. 
жаркій поясъ (!); иногда о жителяхъ,, 
ріада (кантонъ, округъ) ипа (Маіегіпапь 
ірзі арреііапі). 

ріадіагіиз, іі, т. похититель людей,, 
душепродавецъ. 

* ріадбзпз, а, пт, драчливый, 
ріадйіа, ае, ?. коверъ, какъ занавѣска. 

у постели или носилокъ. 
ріапсійз, йз, т. біеніе себя въ грудь- 

въ внакъ печали = рыданіе, вопль. 
ріапё, абѵ. плоско, ровно, пер., а) ясно, 

прямо, напрямикъ, 1о^ш. — Ь) совер¬ 
шенно, вполнѣ (прот. ргорещобшп, раепеь 
ѵіх), игЬет ехзроііаге. 

ріапдо, ріапхі, ріапсіпт, ёге, бить, 
ударять, об. съ шумомъ, I) вооб.: Іііога 
рІапдипіиг йисіи, волны разбиваются о- 
берега (і*); тебіаі., ріапдііиг, бьется 
(птица, т.-е. машетъ крыльями •(•). — 
Н) въ част., отъ горести бить себя въ 
грудь 2с, а) соб.: ресіога (і*): іасегіоз- 
(}).— Ь) пер., гѳЯех. ріапдѳгѳ и тебіаі. 
рІапді, вопіять, рыдать, сильно горевать. 

ріапдбг, бгіз, т. біеніе, ударъ съ шу¬ 
момъ, хлопаніе; въ част., ударъ въ грудь, 
бедра гс въ знакъ печали, рыданіе,, 
вопль. 

* ріапдппейіа, ае, ?. восковая кукла* 
* ріапііаз, аііз, ?. ясность. 
рІапШа, ае, ?. и рІапШёз, ёі, 

плоскость, равнина, ровное мѣсто. 
ріапіа, ае, ?. I) ростовъ, отсадокъ,, 

псресадный черенокъ, разсадное расте- 
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«іе, саженецъ.— II) ступня, подошва, съ 
я безъ ресііз. 
ріапіагіз, е, въ разсаднымъ расте¬ 

ніямъ принадлежащій, зиЪзі., ріап^агіа, 
(иш, п. разсадныя растенія, разсадникъ 
молодыхъ деревьевъ. 

1. ріапиз, а, иш, плоскій, ровный, 
I) соб. (прот. есіііиз, агсіииз, топіиозиз, 
топіапиз, ргаесерз, сіеѵехиз, сопсаѵиз), 
сагіпа, согриз; (карт.) ѵіа ѵііае; зиѣзі., 
ріапшп, і, п. плоскость, равнина, ров¬ 
ное мѣсто; ріиг. ріапа (прот. агсіиа, 
есШа).— И) пер., щшый, вразумитель¬ 
ный, понятный, паггаііо: аіцсі ріапиш 
іасеге, ясно изложить, объяснить. 

2. ріапиз, і, ш. авантюристъ, бро¬ 
дяга, Фигляръ, шарлатанъ. 

* рШаІёа, ае, Г. пеликанъ. 
рШапиз, і, Г. платанъ, чинаръ. 
ріаіеа, ае, Г. улица. 
ріашіо (ріойо), ріаизі (рібзі), ріаи¬ 

зит (рібзиш), ёге, I) іпіг. хлопать, 
ударять такъ, чтобы раздавалось хлопа¬ 
ніе, а) вооб.: аііз или реппіз (і*). — 

Ъ) въ част., руками хлопать въ знакъ 
одобренія, бить въ ладоши, рукоплескать, 
a) соб.: ташіз іп ріаисіешіо сопзитеге, 
хлопая обить себѣ' всѣ руки; ітрегз., 
Ьиіс ііа ріаизит езі, иі еѣс.; особ, въ 
театрѣ въ концѣ представленія, ріашіііѳ 
(ріосіііе). — р) пер., одобрять, хвалить, 
аісі или аісі геі; отс. рі. зіЪі, рукопле¬ 
скать самому себѣ=любоваться на себя, 
быть довольнымъ собою. — II) іг.: а) хло¬ 
пать, ударять по чему-л. такъ, чтобы 
раздавалось хлопаніе, ресіога тапи (|): 
реІіЬиз сЬогеаз, водить хороводы (*}•). — 
b) хлопая ударять чѣмъ, хлопая скла¬ 
дывать, ріаизіз аііз, хлопая крыльями (*[*). 
рІаизІЪШз, е, заслуживающій одобре¬ 

нія, достойный одобренія. 
ріаизбг, бгіз, ш. рукоплескатель, одоб- 

ритель. 
ріаизігиш (ріозігиш), і, п. I) колес¬ 

ница, особ, телѣга, фура. — II) дер., ко¬ 
лесница какъ созвѣздіе, большая медвѣ¬ 
дица (•(*). 
ріаизйз, йз, т. хлопаніе, а) вооб.: 

ріаизит сіагѳ реппіз, хлопать (-}*). — 
Ъ) въ част., рукоплесканіе, и пер., одоб¬ 
реніе вооб. 
ріёѣёсйіа, ае, Г. народецъ, простой 

народъ. 
р1ёЪё]из, а, иш, I) къ простому на¬ 

роду относящійся, принадлежащій, пле¬ 
бейскій (прот. раітісіиз), іатіііа, Ьото: 
Іисіі, простонародныя игры (въ память 
изгпанія царей); зиЪзі;., ріеѣеіиз, і, т. 
плебей, простолюдинъ: ріеѣе^а, ае, і. 

плебейка. (прот. раігісіа). — П) пер., 
мѣщанскій = низкій, обыкновенный, про¬ 
стой, ригрига. 
ріёѣёз, ёі и I, і. древ. ф. = ріеѣз. 
ріёЪІсбІа, ас, т. другъ или покрови¬ 

тель простого народа. 
рІёЪізсІіиш, і, п, см. всііит. 
ріеѣз, рІёЪіз, Г. народная толпа, отс. 

1) плебеи (прот. раігісіі, раігез, зепаіиз, 
тогда какъ рориіиз обнимаетъ и эти 
классы). — И) простонародье, толпа, 
чернь (прот. оріітаіез). 

ріесіо, ёге, наказывать, карать, у 
класс, только разз. ріесіюг = быть на- 
казываему ударами, I) соб.: іег^о (І).— 
II) пер.: а) вооб. быть наказываему, 
платиться, тк. съ аЫ. (за что).—Ъ) быть 
порицаему, быть хулиму, саѵН, пе циа 
іп гѳ ^иге ріесіегеіиг. 
ріесігиш, і, п. плектръ, палочка, ко¬ 

торой ударяли по струнамъ цитры; отс. 
(поэт.) теіоп., а) цитра. —Ь) пѣснь, 
лирическое произведеніе, 
ріёпё, абѵ. вполнѣ, совершенно, 
ріёпиз, а, иш, полный, I) соб.: А) вооб. 

(прот. іпапіз), а) соб., об. съ деп., аг- 
депіі; съ аЫ., огпатепііз Гапогит, а(1 
ріепит, до верху = вполнѣ, совершенно 
(І*). — Ь) карт., об. съ §ѳп., іітогіз, 
исполненный страха: сопзіііа рібпа рги- 
(Іепііае, благоразумныя мѣры; съ аЫ., 
ехзресіаііопе. — В) въ част.: I) пол- 
ный=здоровый, толстый (прот. ехіііз).— 
2) беременный, зиз, супоросая (•(*). — 
3) насыщенный, сытый, а) вооб., ті- 
піто (і*).—Ъ) карт., пресыщенный (-}*).— 
4) богато снабженный, богатый чѣмъ, 
имѣющій много чего, съ аЫ. или деп., 
іпітісогит: ргаесіа, обремененный; аЬ- 
зоі. = богатый, обильный, сіошиз (*(*): 
Ьото. ресипіа (состояніе): Ьаес ріепіога 
аіцие иЬегіога а<1 зиоз регзсгіЬеЬапі, 
объ этомъ они доносили своимъ съ из¬ 
лишней полнотою и въ преувеличенномъ 
видѣ. — П) пер.: 1) полный, по коли¬ 
честву и числу а) = многочисленный, 
а^теп. — Ъ) полный, цѣлый, а) соб.: 
Іипа, полнолуніе: Іе^іо, легіонъ въ пол¬ 
номъ числѣ: ріепо дга<іи, скорымъ ша¬ 
гомъ. — р) карт., полный, совершен¬ 
ный, ^аисііит, сопсогсііа (*}*).— 2) по 
силѣ = сильный, ѵегЪа (*(*). 
ріёгіцпё, ріегаецпё, еіс. см. ріѳ- 

гизцпе. 
ріёгитцие, зиЬзі. и асіу. см. ріегиз- 

цие. 
ріёгизциё, гациё, гипщиё, об. ріиг. 

ріегіцие, гаецие, гацие, большая часть, 
очень многіе, не мало (прот. ипиз, 
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раисі), аЬзоІ., диѵепіиз: ріегідие Веі- 
дае. — съ деп., ріегщиѳ Ровпогшп. — 
съ ех с. аЫ., ріегіздив ѳх ?асііопв в] из 
соггирііз.—Кеиіг. ріѳгитдив: а) зиЬзі., 
большая часть, посііз, Еигорае. — Ь) 
айѵ., по большей части, обыкновенно. 
ріісо (аѵі и йі), аіит и Пит, аге, 

складывать, свертывать, зѳ іп зиа шеш- 
Ьга, о эмѣѣ (|). 
рібйо, ёге, см. ріашіо. 
ріоегез, древ. ф. = р1игез. 
рібгаійз, йз, ш. жалобный плачъ, ры¬ 

даніе, вопль. 
рібго, аѵі. аіит, аге, I) іпіг. громко 

плакать, рыдать, вопить (прот. гісіеге) — 
И) іг. (поэт, и послѣ-авг.) рыдать 
по комъ, чемъ, оплакивать кого, что, 
а^т или аЬрі; поэт, съ асе. с. іп?. или 
съ іп?. (напр. те іатеп оЪрсеге ріога- 
гез АдпіІопіЪиз, тебѣ однако жаль было 
бы предоставить меня на произволъ 
аквилоновъ *(*). 
рібзбг, бгіз, т. см. ріапзог. 
* ріозіеііпт, і, п. небольшая телѣга, 

повозка. 
рібзігит, і, п. см. ріапзігшп. 
рібзйз, йз, т. см. ріанзнз, из. 
рійта, ае, ?. пухъ (мелкія перышки), 

I) соб., ріиг. ріитае, пухъ птичій. — 

II) поэт, пер., пушокъ на подбородкѣ, 
рійтаінз, а, ит, покрытый перыш¬ 

ками, оперенный, пушистый. 
рІпшЪёнз, а, шн, свинцовый, пер., 

а) тупой, ри^іо; отс. тупой, тупоум¬ 
ный, іп рЪузісіз. — Ь) тягостный, не¬ 
сносный, аизіег (*}•). 
рішпЪит, і, п. свинецъ, рі аІЬит 

(олово). — Меіоп. (поэт.), а) свинцовая 
пуля. — Ь) свинцовая труба, 
рішпёпз, а, пт, пуховой, 
рійо, рійі и (др.) рійѵі, ёге, у класс, 

только безлично, рійіі, дождь идетъ, 
аЬзоІ. или съ аЫ., зап&піпе, идетъ кро¬ 
вяной, крововидный дождь, Іасіе, Іарі- 
(ИЪиз; поэт. пер. = падаетъ во множе¬ 
ствѣ, іапіит діапбіз рійіі (посыпалось). 
рШгітиз, см. тиііпз. 
рійз, рійгіз, см. тиііиз. 
ріпзейіиз, а, пт, нѣсколько боль¬ 

шій, по количеству. 
рійіёпз, і, т. и рійіёпт, і, п. плутей, 

а) подвижной навѣсъ при осадѣ для за¬ 
щиты осадныхъ работъ, щитокъ. — Ъ) не¬ 
подвижная охранительная стѣна, бруст¬ 
веръ, на башняхъ, валахъ, корабляхъ 
іс. Этотъ снарядъ обыкновенно дѣлали 
изъ ивовыхъ прутьевъ и снаружи покры¬ 
вали кожами, 
рійтіа, ае, ?. дождь. 

рійѵіаііз, е, I) дождевой, адиае (*і*).— 
П) дождливый, аизіег, вѣтеръ, прино- 
сящій дождь (•?). 
рійтіпз, а, иш, дождевой, приносящій 

дождь, гогез, дожди (•(■): агсиз, радуга 
(•)*); отс. аигит, золотой дождь (І). 
рбсііінт, і, п. бокальчикъ, чашка, 
рбейіит, і, п. бокалъ, чаша; теіоп., 

а) питье, напитокъ, іп росиііз, за ча¬ 
шей вина.—Ь) въ част., чаша съ ядомъ, 
отравленный напитокъ, 
рбйа^га, ае, ?. подагра, 
рбйех, аіеіз, т. задница. 
*роесІ1ё, ёз, ?. колоннада на аѳзп- 

ской площади, украшенная знаменитыми 
произведеніями живописи. 

рбёша, шаііз, п. (сіаі. и аЫ. ріиг. 
тйііз), поэма. 
роепа, ае, ?. пеня, отс. вознагра¬ 

жденіе, удовлетвореніе; отс. наказаніе, 
мщеніе (прот. ргаетіит, ргеііит, ітри- 
пііаз), I) соб.: р. осіиріі: р. саріііз, 
тогііз: р. ѵоіогит, исполненіе обѣтовъ 
(І*): роепаз аіф регзедиі, мстить за 
кого: роепаз сареге рго аЦо, мстить за 
кого, но роепаз сареге сіе аЦо, нака¬ 
зывать кого: роепаз ЬаЪеге аЪ аф, 
получить удовлетвореніе отъ кого; но 
роепат ЬаЪеге, получить наказаніе, 
быть наказану: роепаз сіаге или гесісіеге, 
быть наказану, поплатиться (тк. аіф 
геі, эа что): роепаз сіаге аіеі, дать кому 
удовлетвореніе, быть кѣмъ наказану: 
роепа аідт аШсегѳ или тиііаге, нака¬ 
зать кого: іп роепаз ігѳ, наказывать (-(-)г 
іепегі роепа, подлежать наказанію: рое¬ 
паз зиЪігѳ (подвергнуться): ехіга рое¬ 
пат еззе, оставаться безнаказаннымъ.— 
II) пер., страданіе, мука, роепаз регЬог- 
гезсіі. 

роепіог, Ігі, см. рппіог. 
роепііепііа, ае,?.раскаяніе, тк. съ деп. 

(въ чемъ). 
роепііёо (раепііёо), йі, ёге, чувство¬ 

вать неудовольствіе (недовольство), 
чувствовать раскаяніе, а) регз. = на¬ 
ходить что-н негоднымъ, дурнымъ, не 
одобрять, жалѣть о чемъ, раскаиваться, 
быть недовольнымъ кѣмъ, чѣмъ, съ &еп. 
геі; аЬзоІ. зі роепііеге роззіпі: роепііеп- 
сіо, раскаяніемъ: Ьаисі роепііепсіиз та- 
дізіег, недурной.— Ъ) ітрегз., роепііеі 
аідт аіф геі и т. п., кто-н. недово¬ 
ленъ, кто-н. сожалѣетъ о чемъ, кому-н. 
больно, досадно, кто-н. раскаявается въ 
чемъ, ос) съ (и иногда безъ) асе. регз. 
и §еп. геі, аЦт іисіісіі роепііеі;: ЬаисІ 
те роепііеі еогит зепіепііаѳ еззе, диі- 
Ъиз еіс.. я охотно соглашаюсь съ мнѣ- 
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кіемъ тѣхъ, которымъ гс. — р) съ асе. 
регз. и пот. ргопот. пеиіг., піЬіІ запе 
еззеі, диосі поз роепііегеі; съ однимъ 
асе. ргопот. пеиіг., піЬіІ, диоІ (въ 
чемъ) роепііеге роззіі, Іасеге.— у) съ 
асс.регз. и іпі., поп роепііеі те ѵіхіззе.— 
д) съ асе. регз. и дополн. предл. (съ 
чріапіиз, съ диой, что). 

роепШо, опіз, Г. см. рипіііо. 
рбёзіз, із, асе. іт и іп, поэзія (нрот. 

огаііо). 
р&ёіа, ае, т. поэтъ, 
рбёііса, ае, $. и рбёіісё, ёз, Г. стихо¬ 

творное искусство, піитика, поэзія, 
рбёіісё, асіѵ. поэтически, 
рбёіісиз, а, пт, поэтическій, въ поэзіи 

допускаемый, въ поэзіи встрѣчающійся. 
рбёігіа, ае, I. поэтесса, сочинитель¬ 

ница. 
рбіі іпіеіз*. кляпусь Поллукомъ! пра¬ 

во 1 подлинно! 
рбіепіа, ае, Г. ячная крупа, 
рбііо, Іѵі, іішп, іге, полировать, дѣ¬ 

лать гладкимъ, I) соб.: ѣ) вооб., 
ритіеѳ. — Ь) бѣлымъ растворомъ или ги¬ 

псомъ придавать лоскъ, бѣлить, соіит- 
паз аіѣо. — II) пер., придавать лоскъ, 
отдѣлывать, сагтіпа (і*). 

рбШё, асіѵ. отдѣланно = топко, кра¬ 
сиво, изящно. 

рбііііа, ае, і, государственное устрой¬ 
ство, государство (заглавіе сочиненія 
Платона). 

рбІШспз, а, шп, въ управленію го¬ 
сударствомъ относящійся, государствен¬ 
нымъ устройствомъ занимающійся. 
рбШиз, а, пт, РАсІ]. I) со вкусомъ 

устроенный, отдѣланный, изящный, со- 
Ішппае.— П) пер., образованный, утон¬ 
ченный, тонкій, аЬзоІ. или съ аЫ. 
(чѣмъ). 

роііепз, епііз, РАф*. могущественный, 
сильный, тк. съ аЫ., ЪегЪае, волшебныя 
травы (і*). 

роііёо, ёге, имѣть силу, вліяніе, зна¬ 
ченіе, быть сильнымъ, ріивітит; съ аЫ. 
(чѣмъ, въ чемъ), зсіепііа. 
роііех, Исіз, т. большой палецъ (тк. 

какъ мѣра); отс. пігодие роШсе Іаисіаге, 
чрезвычайно расхваливать (■)*). 

роШсёог, сііиз зит, ёгі, обѣщать 
(прот. аЬпио, сіепе^о), I) вооб.: а) съ 
<асс. геі съ и безъ йаі. (кому), риЬІісѳ 
&итепіит: тіІіііЪиз а^гоз.—/?) съ дву¬ 
мя асе., зѳзе іііпегіз репси1Цие сіисѳт.— 
у) съ йѳ с. аЫ. съ и безъ асе., ііЪі сіе 
позіго атіео ріасашіо.— 6) съ іпі., оЬ- 
зійез (Іаге.— ь) съ асе. с. іпГ., об. съ 
іпГ. йіі. асі., зезе асі Саезагет ііигит.— 

?) съ иі с. соп]. или съ соп).—^ съ до- 
полн. продд. (съ диі, зі яиісі). — II) въ 
част., объ ораторѣ, во вступленіи обѣ¬ 
щать, заявлять, диаезо, иі, диій роііісі- 
іиз зіт, (Ші^епіег тетогіае тапйеііз.— 
^•Рагі. регі. разз., роііісііа Мез (|); 
отс. зиЬзі., роШсііит, і, п. обѣщаніе (у). 

роШсІіаіІо, бпіз, Г. обѣщаніе (тк. въ 
ріиг). 

роНІсІіог, аіиз зит, агі, обѣщать, 
сулить. 
роіійо, йі, иіит, ёге, марать, пач¬ 

кать, I) соб.: ога сгиоге (*(•). — II) пер., 
безчестить, осквернять, ;іига зееіеге. 

роІШіиз, а, шп, нецѣломудренный, 
порочный, грѣшный. 

рбіиз, і, ш. I) полюсъ (лат. ѵегіех).— 
П) (поэт.) пер., небо, небесный сводъ. 

рбіурпз, і, т. I) полипъ, многонож- 
никъ.—II) полипъ (мяснстыи наростъ въ 
носу). 

рбтавХиз, а, иш, плодовый, Фрукто¬ 
вый, зиЬзі., а) ротагіиз, іі, т. тор¬ 
гующій плодами.— Ь) рошагішп, й, п. 
фруктовый садъ. 

рошёгійіапиз и розітёгмііапиз и роз- 
тёгйШшпз, а, цт, послѣполуденный 
(прот. апіетегійіашіз). 
ротёгіит, Іі, п. см. ротоегіпт. 
рбшШг, Гёга, Гёгит, плодоносный, 

богатый плодами. 
рошоегіиш (ротёгіит), Іі, п. поме- 

ріи, считавшееся священнымъ, свобод¬ 
ное пространство по обѣимъ сторонамъ 
городской стѣны. 
рошра, ае, Г. I) торжественное ше¬ 

ствіе, процессія, ротрат сіисеге сіпегі, 
итти во главѣ похоронной процессіи 
(*(•): ротрат іипегіз іге, участвовать въ 
похоронной процессіи (|).—II) пер.: а) 
сопсг. = шествіе = рядъ, Іісіогшп. — Ь) 
аЬзІг.—-великолѣпіе, пышность, блескъ, 
гЬеіогит. 

ротрііиз, і, т. лоцманъ (морская 
рыба, сопровождающая корабли). 
рбтит, і, п. I) древесный плодъ, 

Фруктъ.— II) пер., Фруктовое дерево, 
ротиз, і, Г. Фруктовое дерево, 
ропйёго, аѵі, аіит, аге, вѣшать, взвѣ¬ 

шивать; пер., взвѣшивать, оцѣнивать, 
судить, саизаз. — съ аЫ. (по), сопзіііа 
еѵепііз. 
ропйёгбзиз, а, иш, вѣскій (соб. и пер.), 
ропйо, вѣсомъ, согопа ИЬгат ропйо: 

зіпдиіае ипсіае аигі рошіо.—Чаще ропйо 
безъ ИЬга, Фунтъ, какъ зиЬзі. іпсіесі., 
іощиез аигеиз йио ропсіо. 

ропййз, ёгіз, п. вѣсъ, I) соб. и пер.: 
1) соб., вѣсъ на вѣсахъ, а) какъ взвѣ- 
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спивающій предметъ, вѣсъ, гиря, іаіеае 
1‘еггеаѳ ай сегіит рошіиз ехатіпаіае.— 
Ь) какъ взвѣшенный предметъ, фунтъ, 
р. іасіі аг&епіі.— 2) пер., а) іп аЪзіг.: 
«) вѣсъ = вѣскость, тяжеловѣсность, тя¬ 
жесть, ша^пі ропйегіз заха. — р) сила 
тяготѣнія, равновѣсіе, ігапз ропйега 
(согрогіз) роггі^еге йехігат, выходя изъ 
равновѣсія Ж: іеііиз ропйегіѣиз ІіЪгаіа 
зиіз (1"). —Ъ) іп сопсг., а) вѣское тѣло, 
тяжелое тѣло, тяжесть, іп іеггаш іегип- 

•іиг отпіа ропйега; отс. поэт, о плодѣ 
чрева (•)*). — р) масса = количество, 
сумма, та&пшп р. аг^епіі еі аегіз. —■ 
И) карт.: 1) въ хорошемъ смыслѣ: а) 
«ооб. вѣсъ, значеніе, важность, Ьщиз 
геі уіз еі рошіиз. — Ь) въ част., о сло¬ 
вахъ и мысляхъ, ропйега гегиш ірза, 
единственно важнѣйшія основанія.—2) въ 
дурномъ смыслѣ, тягость, бремя, роп- 

<йега атага зепесіае (-)*). 
рбпё, I) айѵ. = назади, позади. — II) 

ргаер. съ асе. = позади, за. 
рбпо, рбзйі, рбзііит, ёге, класть, 

етавить, I) вооб.: 1) со б.: а) вооб.: а^й 
или аЦт, .об. съ айѵ. (напр. Ьіс, иЫ, 
иЪісипщие); съ іп с. аЬІ. (поэт. тк. съ 
іп с. асе.); съ ай или апіе с. асе.— Ь) 
утварь, снарядъ, зеііаш ^ихіа. — с) рас¬ 
полагать, согриз іп гіра, лечь на берегу 
(■)*): зотпо розііае, предавшіяся сну (■)*): 
на смертномъ ложѣ положить, іого сош- 
ропаг розііаедие йеі озсаіа &аіег (•(•); 
трупъ, останки ставить въ землѣ = 
похоронить, аідш раігіа іеггй (■)*). — (і) 
кому-н. чести ради статую поставить, 
воздвигнуть, аіеі зіаіиат: особ, боже¬ 
ству въ даръ принести, посвятить, сого- 
пашаигеаці іпСарііоІіо (Іопит.—е) что-н. 
на играхъ, въ состязаніяхъ какъ награ¬ 
ду ставить, выставлять, росиіа іа^іпа 
<І*). — і) войско, военачальника съ вой¬ 
скомъ ставить, расположить, помѣщать, 
ргаезійішп, йиаз Іе&іопез іп Тигопіз: 
іпзійіаз сопіга аЦш. — д) кого-н. въ от¬ 
даленномъ мѣстѣ помѣщать, перемѣ¬ 
щать, переводить куда-н., ащт ТЬеЬіз 
(•{*). — Ь) въ рагЬ. регр. разз. розііиз, а, 
шп, а) о явленіяхъ природы, выпавшій, 
лежащій, р. піх (*(*).— р) о мѣстности, 
расположенный, лежащій, находящійся, 
іп Аедаео тагі.— 2) пер.: а) вооб. аЦй 
апіе осиіоз: аідй р. раепѳ іп сопзресіи: 
аідй зиЬ ипо азресіи: агіез іпіга зе ро- 
вііае (1). — Ь) кого или что ставить въ 
извѣстное положеніе, аЦш іп §гаііа 
арий аЦт, доставить кому чье-н. рас¬ 
положеніе: а^т іп сиіра еі зизріеіопе, 
дѣлать виновнымъ и навлекать на кого 

подозрѣніе: іп Іаийе розіішп еззе, быть 
хвалиму, быть окружену славою: іп йи- 
Ьіо (подвергать сомнѣнію), иігит... ап, 
ли—или.—с) что-н. въ чемъ, комъ пола¬ 
гать, возлагать на кого что, отпет 
зрет іп а^а гѳ или іп аЦо (напр. ипит 
соттипіз заіиііз аихіііит іп ееіегііаіѳ 
ропеЬаі, полагалъ, что единственное 
средство спасти всѣхъ отъ гибели за¬ 
ключается въ быстротѣ дѣйствій); въ 
разз., розіішп еззе іп аЦа гѳ, покоить¬ 
ся, основываться на чемъ, зависѣть отъ 
чего, іп зре. — й) время или дѣятель¬ 
ность употреблять на что, іоіит йіет 
іп сопзійегапйа саиза.—е) что или кого 
ставить въ извѣстный разрядъ = при¬ 
числять къ чему, аЦй іп ѵііііз: а^т 
іпіег ѵеіегез (у); тк. считать чѣмъ, а^й 
іп Ьѳпейсіі Іосо, считать что благодѣя¬ 
ніемъ: А&ісат іп іегііа рагіѳ; съ двумя 
асе., въ разз. съ двумя пот. = кого, 
что считать за что, на кого, что смо¬ 
трѣть какъ на, ропеге а^т ргіпсірет: 
пето еі раг ропііиг. — I) что-н. пись¬ 
менно приводить, высказывать, сщиз 
раиса ехетріа розиі: ^иит іп еіз Ьос 
розиіззеі.—II) прегн.: А) создавая что-н. 
ставить = строить, воздвигать, 1) соб.: 
а) о зодчихъ, мастерахъ гс: ігораеит: агаз 
(1); какъ воен. і. і., р. сазіга іп ргохіто 
соііѳ, разбить. —Ь) (поэт.) о художни¬ 
кахъ (ваятеляхъ, живописцахъ), пред¬ 
ставлять, изображать, ОгрЬеа іп тейіо: 
ропѳгѳ іоіит пезсіге, не умѣть предста¬ 
вить законченное цѣлое (*(•). — 2) пер.: а) 
вооб., положить, Ьаес іппйатепіа соп- 
зиіаіизіиі: іпіііатаіе.—Ь) установлять, 
назначать, тогез ѵігіз еі тоепіа (*}*): 
Ьиіс зі§по тіііа сепіит, дѣну въ 100 т. 
(*)*): ргаетіит, назначить, обѣщать: 
Оіутріайа, установить: аісі или аісі геі 
потеп, давать. — с) какъ нѣчто устано¬ 
вленное выставлять, принимать, йио @е- 
пега.—й) тему для бесѣды ставить, ^иае- 
зііипсиіат.— е) кого-н. въ качествѣ че- 
го-н. (стража, судьи, обвинителя) ста¬ 
вить, назначать, аісі сизіойет; съ двумя 
асе., аідт ргіпсірет іп Ъеііо. — В) для 
ѣды, питья ставить, предлагать, раѵо- 
пет (|): аісі ѵепепит сит сіЬо. — С) 
растенія сажать, рігоз. — Б) что-н. на 
сохраненіе класть, іаЬиІаз іезіатепіі іп 
аегагіо.—Е) капиталъ на проценты гдѣ- 
н. помѣшать, отдавать, ресипіат іп 
ргаейіо; пер., оііа гесіе, надлежащимъ 
образомъ пользоваться свободными ча¬ 
сами (у). — Б1) волосы приводить въ по¬ 
рядокъ, сотая іп зіаііопе (*(•). — О) бур¬ 
ное явленіе природы успокоивать (прот. 
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іоііеге), Ггеіа (о Нотѣ); отс. гейех., успо- 
коиваться, утихать (о вѣтрѣ |).—Н) сла¬ 
гать съ себя, снимать, бросать (прот. 
зшпеге), 1) соб.: а) вооб.: ѵезіет: аіцсіѳ 
или <Іѳ согроге (•}*): іта^іпеш іаигі, оста¬ 
вить видъ быка ({); какъ воен. і. і., агта, 
снять съ себя оружіе, тк. (объ изъявляю¬ 
щихъ покорность) = положить оружіе.— 
Ъ) о существахъ женскаго пола, произво¬ 
дить на свѣтъ, рожать, иіегі опиз (■(•); 
о птицахъ, класть, нести, оѵа іп заері- 
Ъиз (■(•).—2) пер., бросать = оставлять, 
отказываться отъ чего (прот. зшпеге, 
зизсірегѳ, Ьеііит, ѵііат: гаеіит, пере¬ 
стать бояться: апітоз Гегосез; поэт., Гего- 
сіа сог(іа, становиться миролюбивымъ: 
тогаз (|); какъ воен. і. і. и пер., гибі- 
тепіит, проходить первую школу; какъ 
морской і. і., бросать якорь, апсогаз. 
ропз, ропііз, т. мостъ, I) вооб.: р. 

зиЪІісіиз, мостъ на сваяхъ: ропіет іп 
Йитіпѳ Гасеге.—И) въ части.: а) трапъ 
(■(•).—Ь) подъемный мостъ для соедине¬ 
нія стѣны и башни или осадныхъ ма¬ 
шинъ и непріятельскихъ стѣнъ.—с) роп- 
іез, мостки въ центуріатскихъ комиціяхъ 
на комиціи, а въ трибутскихъ на фору¬ 
мѣ, по которымъ проходили поодиночкѣ 
въ заеріа для подачи голоса. — (1) по¬ 
мостъ, «) палуба. — /3) настилка въ 
башнѣ ас, ропііЬиз іга^есііз сопзігаіізцие, 
проложивъ балки и устлавъ ихъ досками: 
сопзіегпегѳ раішіет ропііЬиз, класть 
толстыя доски на болото, 
ропіісйіиз, і, ш. мостикъ. 
ропШех, Ксіз, ш. понтификъ, вер¬ 

ховный жрецъ, ріиг. ропіійсез, жрецы, 
наблюдавшіе за религіей и религіозными 
обрядами и управлявшіе всѣмъ рели¬ 
гіознымъ бытомъ, какъ общественнымъ, 
такъ и частнымъ; ихъ глава назывался 
ропШех шахіпшз; ропіШсез тіпогез, 
помощники или писцы коллегіи понти¬ 
фиковъ.—Отс.: а) ропіЩсаІгз, е, пер¬ 
восвященническій.—Ь )ропііргсйій8, Пз, 
т. понтификатъ, достоинство и долж¬ 
ность верховнаго жреца.—с)ропіЩсгш1 
а, пт, верховному жрецу принадле¬ 
жащій, первосвященническій. 

* ропіо, бпіз, т. паромъ, понтонъ, 
ропіпз, і, ш. море, особ, открытое 

море, глубина моря (поэт. тк. съ шагіз); 
(поэт.) теіоп.=морскйя волна. 
рбра, ае, т. заклатель жертвы (слу¬ 

житель жреца, который обязанъ былъ 
приготовить все нужное для жертвы: 
огонь, ѳиміамъ, воду, вино, соль, сосуды, 
привести жертвенное животное и нанести 
ему ударъ). 

*рбре11пз, і, т. народецъ = простой 
народъ, чернь. 
рбріпа, ае, Г. трактиръ, харчевня; 

шеіоп., кушанья изъ трактира. 
рбріпо, бпіз, ш. гуляка (посѣтитель 

трактировъ). 
рбріёз, рШіз, ш. подколѣнокъ, под¬ 

колѣнная чаша; теіоп.=колѣно. 
роріпз, і, т. см. 1. рорпіиз. 
* рбрйІаЬНіз, е, опустошимый (■(•). 
рбріНаЪшиіиз, а, пт, выходящій опу¬ 

стошать = опустошающій, разоряющій. 
рбрйіагіз, е, I) отечественный, тузем¬ 

ный; зиЬзі., соотечественникъ, зе¬ 
млякъ; пер.=товарищъ (тк. одного зва¬ 
нія или цеха), соучастникъ.—II) народу 
принадлежащій, изъ народа выходящій 
или вышедшій, для народа назначенный, 
народный, 1) вооб.: ѵепіиз, любовь или 
расположеніе народа: Іаиз, въ народѣ: 
ѵегЬа, народныя выраженія: огаііо, къ на¬ 
роду.—2) въ част., народный, т.-ѳ. а) 
популярный, пріятный или полезный 
народу, засегбоз: дио піЪіІ рориіагіиз 
езі.—Ь) расположенный къ народу, лю¬ 
бящій народъ, демократическій, въ дур¬ 
номъ смыслѣ=домогающійся народной 
любви, демагогическій, революціонный, 
апітиз ѵеге р.: р. ѵіг, другъ народа: 
гаііо (направленіе); зиЬзі., рориіагез, 
іит, ш. народолюбцы, народная партія, 
демократы (прот. оріішаіез); демагоги. 
рбрйіагііёг, абѵ. I) какъ народъ = по- 

народному, простонародно, просто, 1о- 
Яиі.— II) какъ другъ народа = въ угоду 
народу, популярно, въ дурномъ смыслѣ= 
демагогически, революціонно, а^еге. 
рбріШШо, бпіз, Г. опустошеніе, разо¬ 

реніе. 
рбрйіаібг, бгіз, ш. опустошитель, 

разоритель. 
рбрйіёиз, а, иш, тополевый. 
рбрйШёг, іёга, іёгиш, производящій 

тополи (|). 
рбріШзсііпт, і, п. см. зсііиш. 
рбрйіо, аѵі, аіиш, аге, и рбрйіог, 

аіиз зиш, агі, опустошать, разорять, 
I) соб.: а^гоз.—И)поэт. пер.,разорятъ = 
лишать чего, асегѵит: Іетрога рориіаіа 
аигіЬиз гарііз, виски съ оторванными 
ушами. 

1. рбрйіиз, і, ш. народъ, какъ поли¬ 
тическая единица, государство, I) въ ши¬ 
рокомъ смыслѣ, 1) народъ, особ, неза¬ 
висимый; отс. теіоп., область, округъ,, 
кантонъ, Ггедиепз сиІіогіЬиз аііиз рори- 
Іиз.—2) пер., толпа, множество.—II) 
въ узкомъ смыслѣ: 1) общество, какъ 
совокупность независимыхъ личностей* 
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народъ свободнаго государства, а) вооб.: 
]иззи рориН (въ Аѳинахъ); въ противо¬ 
положность знати, рориіі роіепііаѳ (де¬ 
мократіи) поп атісиз еі оріітаііит іаи- 
іог. — Ь) въ част, въ Римѣ, первонач. 
патриціи, впослѣдствіи совокупность 
всѣхъ сословій съ сенатомъ во главѣ, 
отс. часто зепаідіз рориішэдиѳ Котапиз 
(короче 8. Р. <3. К.), и въ связи одно 
зепаіиз рориквдие; въ противоположность 
сенату, зепаіиз йесгеѵіі рориквдие з‘из- 
зіі, иі еіс.; въ противоположность про¬ 
стому народу, поп рориіі зе<1 рІеЬіз ^и- 
(Іісіит еззе: рориіі сопсіііа, куріатскія 
комнціи, какъ совокупность сословій 
всѣхъ гражданъ.—часто, особ, у истори¬ 
ковъ, о плебеяхъ, какъ господствующей 
въ позднѣйшее время партіи, рориіиша 
зепаіи (отъ патриціевъ) йізіипсіит; 
отс теіоп.=риЫісит, а) (поэт.) улица, 
рориіит зресіаге.—р) общественная кас¬ 
са, государственная казна.— 2) народо¬ 
населеніе, народъ вооб., народная толпа, 
р. игЬапиз, горожане (прот. ехегсііив): 
таіиз роёіа йе рориіо. 

2. рбрйіиз, і, і. тополь; отс. рор. 
аІЬа, серебристый тополь (*(*). 
рогса, ае, $. свинья, 
рогсиз, і, ш. свинья, особ, боровъ, 

рогсиз іетіпа, свинья (матка); пер., о 
кутилѣ (і*). 
рог&о, рогхі, ёге, сокращ. ф. отъ роггщо. 
роггесііо, бпіз, і. протягиваніе, про¬ 

стираніе (прот. сопігасііо). 
роггесіиз, а, пт, а) растянутый, 

длинный, Іоса. — Ь) поэт, пер., по вре¬ 
мени, долгій. 
роггісіо, (гесі или гехі), гесішп, ёге, 

дневнелат. = рга}ісіо, какъ жертву бро¬ 
сать, посвящать богамъ, приносить въ 
жертву, ехіа іп шаге или іп Яисіиз (1*). 

1. роггі^о, ^Іпіз, Г. шолуди, парши. 
2. роггі&о, гехі, гесішп, ёге, протя¬ 

гивать, простирать, распростирать, I) 
вооб.: 1) соб.: а)вооб.: ташіз: тетЬга: 
тапйз іп или ай а^й (тк. карт.).—те- 
йіаі. роггі^і, простираться, іп поѵет 
Іи^ега, занимать девять ю. (*(•).—Ь)какъ 
воен. і. і., растягивать, асіеш.— 2) пер.: 
о мѣстности, ігопіет іп аедиог (•)*); отс. 
роггі^і, простираться, лежать (въ длину), 
зиЬ ахет (*|*): роггесіа Іоса арегіа, раз¬ 
стилающаяся открытая мѣстность.—И) 
прегн.: 1) распростирать = валить на¬ 
земь, Ьозіет: ащт іп ЬегЬіз (*)*); отс. 
роггесіиз, растянутый, растянувшійся, о 
лицахъ.—2) протягивать, а) = давать, 
аісі §1айіит: озсиіа ІутрЬіз (у). — Ь) по¬ 
давать, Ьога роггі^еі аідй (|). 

рогго. айѵ. далѣе, дальше, I) въ про- 
странствѣ, а) = далѣе, впередъ, а§еге аг- 
тепіит. — Ь) дальше, впереди, іпзсіи« 
Аепеаз, диае зіпі еа питіпа рогго (^).— 
II) пер.: а) во времени=далѣе, затѣмъ.— 
Ъ) для означенія продолженія мыслей — 
далѣе, затѣмъ. 
роггиш, і, п. чеснокъ, порей. 
рогіа, ае, Г. ворота, особ, городскія 

(съ и безъ пгЬіз); дверь, выходъ, входъ, 
проходъ въ лагерѣ гс, р. йесшпапа: рог- 
іае Сііісіае, дефилеи К.: р. Таепагіа, 
Теиарское ущелье, по которому Герку¬ 
лесъ спускался въ подземное царство (*(*). 

* рогіаііо, опія, ?. перевозка, транс¬ 
портъ. 
рогіепйо, іепйі, іепіпш, ёге., показы¬ 

вать, предвѣщать, быть предвѣстникомъ 
(о богахъ, вѣщихъ птицахъ, жертвахъ и 
обстоятельствахъ); разз. рогіѳпйі те- 
йіаі., предстоять, регісиіа рогіепйипіиг. 

* рогіепіШсиз, а, пт, производящій 
чудеса = чудесный, необыкновенный (|). 

рогіепібзпз, а, шп, необыкновенный, 
неестественный, сверхъестественный. 
рогіепіпш, і, п. I) знаменіе, предзна¬ 

менованіе, чудесное явленіе, чудо. — 
II) пер.: а) смѣлый и странный вымы¬ 
селъ, или выдумка, страшная исторія, 
чудесная сказка, роёіагит еі рісіогит.— 
Ь) «.уродъ, чудовище, страшилище (тк. 
карт, о нравственно испорченномъ чело¬ 
вѣкѣ = чудовище, извергъ). 

* рогіісйіа, ае, Г. небольшая галле¬ 
рея. 

рогііс&з, йз, Г. I) портикъ, колоннада, 
крытая галлерея; шеіоп., по галлереѣ 
(атоа) названная стоическая философія, 

стоическая школа, ученіе стоиковъ, 
СЬгузіррі рогіісиз еі &гех. — II) пер., 
ріиг., врытые ходы, навѣсы, образуе¬ 
мые многими винеями (ѵіпеае). 
рогііо, бпіз, Г. часть, доля, причитаю¬ 

щаяся на каждаго; отс. пер., рго рог- 
ііопе, по мѣрѣ, соразмѣрно. 

1. рогііібг, бгіз, т. (отъ рогіиз), сбор¬ 
щикъ пошлинъ, таможенный сборщикъ. 

2. рогШбг, бгіз, ш. (родств. съ рогіо), 
перевозчикъ, лодочникъ. 
рогіо, аѵі, аіит, аге, носить, возить; 

отс. тк. = привозить, перевозить, доста¬ 
влять, аідй (напр. опега, зрагоз, аппа): 
аЦт (тк. о корабляхъ): аЦй съ айѵ. 
(напр. ипйщие тиііа): аідй съ аЫ. (на, 
въ, напр. опега йогзо, Ьитегіз или^итеп- 
ііз, адиат ѵазіз: рогіагі ѵеЬісиІо): аідй 
зесшп (напр. отпіа зиа, та^пат реси- 
піат): аісі а^й (напр. зосііз аихіііа): 
аЦй или аідт съ ай или іп с. асе. (напр. 
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ѵіаіісит ай Ъозіет: ехегсііит іп АМ- 
сат); пер., Іаеіит пипііит ай аЦт. 

рогібгіит, Іі, п. пошлина (съ привоз¬ 
ныхъ товаровъ, вывозная пошлина, до¬ 
рожная, мостовая), ѵіпі. 
рогійіа, ае, Г. небольшія ворота, ка¬ 

литка. 
рогійбвиз, а, шп, имѣющій много га¬ 

ваней, таге. 
рогійѳ, йв, т. гавань, пристань, I) 

соб. н пер.: а) соб.: рогіит сареге, вхо¬ 

дить, прибывать въ г.; какъ таможня, 
тадізіег рогіиз: іп рогіи орегат йаге, 
служить въ таможнѣ. — Ь) поэт, пер., 
устье. — II) карт., убѣжище, защита, 
зепаіиз егаі рогіиз. 

розсо, рброзсі, ёге, требовать, I) вооб.: 
а) о лидахъ, аЪзоІ. или аідй, аісі (для 
кого) а^й: а^й аЬ аідо или а^т аЦй (чего 
у кого); съ двумя асе. (напр. аіфп іт- 
рѳгаіогет, въ полководцы); съ иі с. 
сощ.; съ асе. с. іпГ.; разз., розеог аідй, 
отъ меня требуютъ чего; аЪзоІ., розсі- 
тиг, меня требуютъ, я долженъ явиться 
(*(*), и = меня приглашаютъ, побуждаютъ 
(пѣть *(*).—Ь) пер., о неодуш., требовать, 
^иой гезрозсегѳ ѵійеЪаіиг.—II) въ част.: 
а) требовать къ суду, ассизапі іі диоз 
роршиз розсіі; съ двумя асе., йісіаіогет 
р. гейт (въ качествѣ подсудимаго).—Ь) 
вызывать кого на бои, а^т іп ргоеііа (*[-), 
и = побуждать къ бою, асіез (|); аЪзоІ. 
пер., розсипі та^огПтз росиііз, требуютъ 
все большихъ бокаловъ. — с) спраши¬ 
вать, желать узнать, саизаз (*)*): диае 
зіі зепіепііа, розсо (і*). — й) звать, «) 
вооб.: розеог Оіутро, меня зоветъ небо 
(въ сраженіи *[*).—0) въ част., призы¬ 
вать, обращаться къ кому, зирріех іиа 
питіпа розсо (1*). 
рбвёа или рбзіа, см. раизеа. 
рбзіііо, бпіз, і. положеніе, 
рбзіібг, огіз, т. основатель, строи¬ 

тель (*)*). 
рбзіійз, йз, т. I) положеніе. — II) 

уборка волосъ, прическа, 
розтёгійіапиз, см. ротегійіапиз. 
1. роззеззіо, бпіз, Г. (отъ роззійео), 

владѣніе, обладаніе; теіоп., владѣніе = 
имѣніе, особ, поземельный участокъ. 

2. роззеззіо, бпіз, $. (отъ роззійо), 
завладѣніе, присвоеніе. 

* роззеззіипейіа, ае, небольшое 
имѣньице (ріиг.). 

роззеззбг, огіз, т. владѣтель, владѣ¬ 
лецъ, особ, землевладѣлецъ. 

роззійёо, зёйі, веззит, ёге, владѣть, 
обладать, имѣть (соб. и пер.); поэт. = 
занимать, зейез засгаз. 

роззійо, зёйі, зеззиш, ёге, овладѣ¬ 
вать, завладѣвать, адгоз агтіз. 
роззйт, рбійі, роззе, мочь, I) быть въ 

состояніи, съ и безъ іп?., йегі роіезі 
(можетъ статься, можетъ быть, возмож¬ 
но), съ иі с. сопр: поп роіезі Йегі съ 
иі поп или диіп, не можетъ быть, чтобы 
не = невозможно не, нельзя не: поп роз- 
зшп поп съ іпГ. = я не могу не = я дол¬ 
женъ: роіезі съ и безъ иі с. сопр = 
возможно, можетъ статься, что: ^иап- 
іит роіиі, сколько возможно было* иі... 
роіиі при зирегі. айѵ. = возможно (напр. 
Саезагі іѳ соподпепйаѵі иі дгаѵіззітв 
роіиі). — II) въ част., быть въ состоя¬ 
ніи сдѣлать что-н. = быть могуществен¬ 
нымъ, имѣть силу, вліяніе, значеніе, 
ріигітит: Іагдііег р., имѣть большое 
значеніе, тиііиш Гогіипа роіезі іп гѳ 
тііііагі, въ военномъ дѣлѣ многое зави¬ 
ситъ отъ счастія: тиііит (ріиз, ріигі¬ 
тит), заііз р. ай а^й, быть дѣйстви¬ 
тельнымъ, имѣть значеніе. 

роѳі, назади, позади, I) айѵ.: А) о 
пространствѣ = назади, сзади (прот. 
апіе), ^иі розі егапі.—В) пер.: 1) о вре¬ 
мени == послѣ,, потомъ (прот. апіе); отс. 
раиіо р. или р. раиіо, немного спустя, 
вскорѣ послѣ того: тиііо р. или р. 
тиііо, много спустя: аіщиапіо р. и р. 
аіщиапіо, значительное время спустя: 
аппо р., годъ спустя: р. раисіѣиз йіе- 
Ъиз или раисіз р. йіеЪиз или раисоз р. 
йіез, немного, нѣсколько дней спустя: 
аппо диагіо р. диат еіс., черезъ четыре 
года послѣ того, какъ (ср. розЦиат).— 
2) объ очереди и достоинствѣ, а) объ 
очереди: а) въ пространствѣ, сзади, въ 
концѣ, 0) во времени, потомъ, затѣмъ, 
ргіто... розі: ргітит... тох, розі. — 
Ь) о достоинствѣ = назади, р. іиеге, 
очутились на заднемъ планѣ.—И) ргаер. 
с. асе.: А) о пространствѣ = позади, 
за (прот. апіе), соПосагѳ ітрейітепіа 
р. Іедіопез.—В) пер.: 1) о времени = 
послѣ, по (прот. апіе), розі раисоз йіез 
(1*): розі йіет іегііит, на третій день: 
розі Ьотіпит тетогіат, съ тѣхъ поръ 
какъ люди помнятъ = съ древнѣйшихъ 
временъ: розі Поташ сопйііат, послѣ 
основанія Р. = отъ основанія. — со слѣ¬ 
дующимъ диат: розі аппит диагіит, 
диат ехриізиз йхегаі, на четвертомъ 
году послѣ изгнанія. — 2) о достоинствѣ, 
послѣ, Ьуйіа розі (ниже) СЫоеп (•)*). 

розіёа, айѵ. послѣ того, потомъ, поз¬ 
же, Ъгеѵі р.,вскорѣ затѣмъ; съ ^иат = 
послѣ того какъ, см. розіеа^иат. 

розіёациат, соп]. послѣ того какъ. 
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розіёгі, огшп, іп. см. розіегиз. 
розіёгібг, см. розіегиз. 
розіёгііаз, аііз, ?. будущее время, 

будущность, теіоп., потомство, потом¬ 

ки^ отс. іп розіегііаіет, на будущее 
время, впредь, 

розіёгійз, см. розіегиз. 
розіёіиз (розіёг), а, ит, сотр. ро- 

зіёгібг, зирегі. розігётиз и розійтиз, 
I) розіііѵ. = слѣдующій, розіего біѳ, въ 
слѣдующій день: розіего <1іѳ, ^иат еіс., 
на другой день послѣ того, какъ: р. 
іаиз, у потомковъ; асіѵ., розіего, въ слѣ¬ 
дующій день; іп розіегпш, на слѣдую¬ 
щій день, *тк. = на будущее время, 
впредь (прот. іп ргаезепз, іп ргаезеп- 
ііа); зпЪзі., розіегі, Отт, ш. потом¬ 

ки, потомство (прот. ша^огез, ргаезепз 
аеіаз). — П) сотр. розіёгібг, пеиіг. ро¬ 
зіёгійз, деп. Ібгіз, 1) задній, позднѣй¬ 
шій (прот. ргіог, зирегіог), шепзига р., 
мѣра заднихъ ногъ (*)*): іетрога р. (прот. 
ргіога и зирегіога). — пеиіг. айѵ. розіе- 
гіиз = позже, потомъ. — 2) пер., по до¬ 
стоинству = худшій, менѣе важный, 
піЬіІ розіегійз. — III) зирегі. розігбтиз 
и розійтиз, А) розігбтиз, а, ит, по¬ 
слѣдній, самый задній, 1) со б.: асіѳз, 
арьергардъ: пес ііЬі сига сапит розі- 
гета, не послѣдняя, т.-е. особенная (■}•).— 
асіѵ. розігешо, наконецъ: ай розігѳтит, 
напослѣдокъ: розігетит, въ послѣдній 
разъ. — 2) пер., по достоинству = самый 
худой, худшій, крайній, зегѵііиз отпіит 
таіогит розігетит езі. — В) розійтиз, 
а, ит, послѣдній, о крошечныхъ дѣтяхъ 
и о родившихся послѣ составленія отцомъ 
завѣщанія пли послѣ его смерти, родив¬ 
шійся по смерти отца, позднякъ. 

розШго. Гегге, ставить ниже, менѣе 
уважать (прот. ргаеіѳгге), аісі геі аідсі. 

* розідепШ, бгит, т. послѣ родив¬ 
шіеся = потомки (*(•) 

розіѣ&Ъёо, Ъйі, Ыіит, ёге, считать 
менѣе важнымъ, ставить ниже, менѣе 
уважать. 

розіЬас, асіѵ '-«ослѣ того, а) = въ 
будущемъ. — ѣ) впредь, отнынѣ. 
розіЬаес, асіѵ. послѣ того, йотомъ, 
розіісиш, і, п. см. розіісиз. 
розіісиз, а, ит, находящійся позади, 

задній (прот. апіісиз), рагіез аѳйіит; 
зиЬзі., розіісиш, і, п. задняя дверь, 

розІШо, бпіз, ?. требованіе божества, 
чтобы была принесена забытая жертва. 

розііз, із, т. косякъ, дверной косякъ, 
ріиг. розіез, теіоп. (поэт.) = двери. 

розШтШшп, 1і, п. возвращеніе въ 
прежнее правовое положеніе, особ. = 

возвращеніе на родину съ полученіемъ 
прежнихъ правъ вооб., право возвраще¬ 
ніи на родину, об. аЫ. розШтіпіо, бла¬ 
годаря праву возвратиться на родину. 
розітёгШапиз, см. ротегШапиз. 
розітбйо и розітбйит, айѵ. впо¬ 

слѣдствіи, потомъ (прот. іп ргаезепііа). 
розітоегіит, Іі, п. см. ротоегіита. 
розірбпо, рбзйі, рбзііит, ёге, ставить 

ниже, считать менѣе важнымъ, менѣе 
уважать, отпез гез: аіцт аісі (*(•). 

* розіргіпсіріа, бгит, п. прододже- 
пів (•{•). 

розЦиат, сощ. послѣ того какъ, 
розігёто и розігётиз, а, ит, см. ро¬ 

зіегиз. 
розігійіё, айѵ. на слѣдующій день, 

иа другой день; съ ^иат: розігійіѳ іп- 
іеііехі, циат (послѣ того какъ) йізсеззі; 
съ асе. = на другой день послѣ, р. са- 
Іепйаз, попаз: съ деп., розігійіѳ е^из 
йіеі. 

* розізсгіЪо, ёге, послѣ приписать, 
розійіаііо, бпіз, ?. требованіе, просьба 

(тк. съ ееп. ідпозсепаі, о прощеніи); въ 
част., а) жадоба, искъ. — Ь) исковая 
просьба. 

розійіаіпт, і, и. требованіе. 
* розШаійз, й, т. требованіе, искъ, 
розійіо. аѵі, аіпт, аге, требовать, 

просить, 1) вооб.: а) съ асе.: аихШшп. — 
отс. поп розіиіаіиз, хотя отъ него не 
требовали; пер., о неодуш. субъект., 
циае зирріісіит розіиіаі. — /9) съ двумя 
асе., Ьаес ргаеіегет. — у) съ иі или пѳ 
с. соц]. — <?) съ іп?., асе. с. іп?. или 
(рѣдко) съ пот. с. іп?. = требовать, до¬ 
могаться. желать. — в) аѣзоі.: йе соііо- 
циіо, требовать переговоровъ: аЪ зепаіи 
йе ?оейеге, сдѣлать запросъ въ сенатѣ о 
гс; пер., о неодуш., требовать, дѣлать не¬ 
обходимымъ, цишп іетриз песеззііазцие 
розіиіаі. —П) въ част., какъ суд. і. і.: 
1) предъ судомъ просить для себя чего, 
кого, зийісѳт: циаѳзііопет. — 2) тре¬ 
бовать въ судъ, обвинять, аіцт: аідт <1ѳ 
гереішкііз: аІцт ргойіііопіз (въ измѣнѣ), 

розійтиз, а, ит, см. розіегиз. 
розіиз, а, ит = розііиз, см. ропо. 
рбіаііо, бпіз, ?. питье, попойка, 
рбіё, см. роііз. 
рбіепз, епііз, РА<Ц. I) могущій; отс. 

а) способный къ чему, аппогшп іепеп- 
йогшп: гедпі (царствовать): ітрѳгіі, 
умѣющій повелѣвать.—^ Ъ) могуществен¬ 
ный, вліятельный, а) о лицахъ: сіѵііаз, 
гех; зиЬзі. = могущественный, вліятель¬ 
ный человѣкъ (особ, въ ріиг.). — 0) о 
неодуш. = могущественный, сильный. 
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дѣйствительный, ѵегЬа (*(•): аппа. — с) 
владѣющій чѣмъ, господствующій надъ 
чѣмъ, (ііѵа р. Сургі, о Венерѣ (*)*): р. 
шеі вши, я самъ себѣ господинъ = я 
независимъ; карт., роіепз зиі, умѣрен¬ 
ный, довольный (|): р. тепііз, въ своемъ 
умѣ (|): р. сопзіііі, ігае, господинъ сво¬ 
его рѣшенія, гнѣва. — II) (поэт.) достиг¬ 
шій чѳго-н., ѵоіі (исполненія своего же¬ 
ланія): з’иззі, исполнившій приказаніе; 
пер., рагѵо роіепз ГаЬгісіиз, малымъ 
довольный. 

рбіепіаійз, йз, т. могущество въ го¬ 
сударствѣ, верховная власть, господ¬ 
ство. 

роіспібг, асіѵ. I) мощно, сильно. — 
И/по силамъ (*}*). 
рбіепііа, ае, І. мощь, сила, 1) физич.: 

a) соб.: тогѣі (|).— Ъ) пер., дѣйствіе, 
Ьегѣагшп (*)-). П) прегн., политич. мо¬ 
гущество, власть въ государствѣ г с, а) 
вліяніе. — Ь) высшая власть, господство, 
ѵісіогіз, превосходство п.: гегшп, верхов¬ 
ная власть: зіп^иіагіз, единодержавіе. 
рбіеззе = роззе. 
рбіевіаз, аііз, й мощь, I) вооб. спла, 

дѣйствіе, значеніе, ЪегЪагшп.—II) прегн., 
сила, чтобы что-н. сдѣлать, власть надъ 
чѣмъ, А) зиіу.: 1) вооб.: ЬаЬегѳ роіе¬ 
зіаіет ѵііае песодив іп а^т, право 
распоряжаться чьею жизнью и смертью: 
еззе іп 8иа роіезіаіѳ, быть самому себѣ 
господиномъ: тіЬі езі рѳіезіаз иди езі 
іп роіезіаіѳ шеа, въ моей власти, я могу; 
тк. езі шеа роіезіаз, пѳ еѣс.: еззе іп 
роіезіаіѳ зепаіиз, подчиниться опредѣ¬ 
ленію сената: іп роіезіаіѳ тепііз еззе, 
владѣть собою, быть въ памяти: ѳхіззѳ 
ех или <іб роіезіаіѳ, выйти изъ себя, не 
помнить себя. — 2) въ част.: а) полит, 
власть, сила, господство, аЦт (страну, 
народъ) гесіі{?еге іп (или зиѣ) роіезіаіет 
аіф или заат: іп а1с]з роіезіаіет ѵе- 
піге, попасть подъ чью-л. власть. — 
b) правительственная власть, правит, 
должность, а) соб.: сопзиіагіз: зітіііз 
(о консульствѣ): зѳуеге ргаѳійіі (испра¬ 
влялъ) еі роіезіаіі.—р) теіоп., власть, 
начальство, властелинъ, а шадізігаіи аиі 
аІЦиа роіезіаіѳ... еѵосаіиз; отс. (поэт.) 
Ьошіпит сііѵішцие роіезіаз (о Юпитерѣ), 
властелинъ, царь. — В) оу. = возмож¬ 
ность, случай, позволеніе, съ деп. (особ, 
съ деп. ^егшні.); особ. Іасеге зиі роіе¬ 
зіаіет аісі, дать подойти къ себѣ, дать 
возможность вступить въ сраженіе: ро¬ 
іезіаіет ридпапйі іасеге, предлагать 
сраженіе: ?асеге илн ргаеЬеге роіезіаіет 
виі или іасеге роіезіаіет зиі сопѵепіепёі, 

принять кого, дать аудіенцію: рориір 
роіезіаіет іасеге, предоставить народу; 
йі тіЬі роіезіаз іаЪиІагит, мнѣ даютъ 
возможность пользоваться документами.. 
рбііо, опія, $. питье, напитокъ (прот_ 

сіЬиз, езса); въ част., отравленный на¬ 
питокъ или (I) чародѣйственное питье, 
любовный напитокъ. 

1. рбііог, ііпз зпт, ігі, I) овладѣ¬ 
вать, завладѣвать, захватывать съ аЫ.г- 
топіе (і*): ѵісіогіа, одержать побѣду; съ 
деп.; пгЪіз; съ асе.: игЬет: роііипсіо- 
гит сазігогот зрез.—II) обладать, вла¬ 
дѣть, имѣть, съ аЬГ.: тагі, имѣть господ¬ 
ство на морѣ: орріеіо; съ деп.: гегшп 
имѣть господство, обладать могуще¬ 
ством!», имѣть фактическую силу (отс- 
доі гегат роііеЪапіиг, властелины); съ. 
асе.: зшшпат ітрегіі, имѣть высшую^ 
(верховную) власть. — «У» У поэтовъ ча¬ 
сто по третьему спряженію, роіііиг, ро~ 
ібгеіиг, роібгѳтиг. 

2. рбіібг, см. роііз. 
рбіів, рбіб, I) аф*. (сотр. рбііог, зи~ 

регі. рбііззітиз), А) розіііѵ. = могущій*, 
об. въ роііз, роіе езі, можетъ:роіе (роіе’)— 
роіезі еззе, возможно, можетъ быть, Ьос. 
доИдиат роіе ітригіиз? — В) сотр.. 
рбіібг, пѳпіг. рбіійз, §еп. іібгіз, заслу¬ 
живающій предпочтенія, а) предпочти¬ 
тельный, лучшій, Ьегез, зепіепііа (і); 
съ диат или съ аЫ. (чѣмъ); отс. аІдсГ 
аіда гѳ роііогет йисегѳ иди ЬаЪеге» 
предпочитать что чему. — ѣ) =» болѣе 
достойный, еіідегѳ роііогет; тк. съ диі 
с. соф.— С) зирегі. рбііззітиз, а, шп, 
важнѣйшій, главнѣйшій, роііззітиз іеп- 
іаге, онъ производилъ Первый опытъ, или 
онъ прежде всѣхъ производилъ опытъ: 
ргіташ ас роііззітит отпіит гаіиз. — 
II) а4ѵ. только въ сотр. рбіійз и зирегі. 
роііззітит, А) сотр. рбіійз, скорѣе, 
лучше, предпочтительнѣе, та§пиз (Ьото)* 
ѵеі роііоз (или лучше скаэать) зшптиз; 
об. со слѣд. диат; роііиз диат съ иі 
с. соф. или съ соф.—В) зирегі. роііз- 
зітит, главнымъ образомъ, преимуще¬ 
ственно, лучше всего. 

рбіо, рбіаті, рбіаіиш н рбішп, аге* 
большими глотками пить, I) соб.: а)’ 
вооб.: адиаз (+)* — Ь) прегн., пить = 
пьянствовать, кутить, іоіоз <Ііез роіаЪа- 
іиг. — II) пер., всасывать, вбирать въ. 
себя, роіапііа ѵеііега іисит (|). — 

Рагііс. рбіиз, а, ит, а) разз. = 
выпитый, роіі іаесѳ іепиз сасіі (|). — 
р) асііѵ. = напившійся, пьяный, подгу¬ 
лявшій, апиз (*}*). 

рбібг, бгіз, т. I) пьющій, адиае (во- 
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ду *)-): КЪойапі, приронскій житель ф. — 
II) прѳгн., пьяница* 
роШепіиз, а, пт, годный для питья, 

зиЪзі., роіиіепіа, бгит, п. наппткп (прот. 
езсиіепіа). 

1. рбіиз, а, шн, см. роіо. 
2. рбійз, йз, т. питье, теіоп., напи¬ 

токъ. 
ргае, ргаер. с. аЫ., А) соб. и карт. = 

передъ, ргае зе тіііеге: ргае зе а^еге, 
Іегге (и карт, ргае зе іегге или §егеге, 
выставлять на показъ, показывать, об¬ 
наруживать).— В) пер.: 1) для означенія 
того, что въ сравненіи съ чѣмъ-н. стоитъ 
ниже, въ сравненіи съ, ргае отпіѣиз 
штз, преимущественно передъ всѣми, 
больше всѣхъ ф: ОаПіз ргае та^пііи- 
(Ііпе согрогит зиогит Ьгеѵііаз позіга 
сопіетріиі езі. — 2) для означенія мѣ¬ 
шающей причины въ отридат. предл. = 
отъ, по причинѣ, ргае тсіи: ргае іга. 

ргаеасйіиз, а, иш, спереди (съ конца) 
заостренный, остроконечный, острый. 

ргаеаііиз, а, иш, I) очень высокій. — 
II) очень глубокій. 

ргаеѣёо, Ъйі, Ыіши, ёге, I) соб. дер¬ 
жать передъ = подставлять, подносить, 
аигез, слушать: оз а<1 сопіитеііат, по¬ 
зволять публично оскорблять себя.— II) 
пер.: а) предоставлять, подвергать, зе 
іоНз Ьозііит: а^т Ьозіі ай саейет.— 
b) оказывать, орегаш аісі: ййет аісі; 
гейех. съ и безъ зе = являть себя, ока¬ 
зываться, съ асе., зе шізегіеогйеш. — 
c) подавать, доставлять, давать, едиоз: 
рапет аісі; отс. а) показывать, произ¬ 
водить, зресіет ри^папііит, показывать 
впдъ сражающихся: зопіішп: оріпіопет 
іітогіз, подавать поводъ къ мысли о 
своемъ страхѣ. — р) (поэт.) позволять, 
съ іпй, ргаеЪиіі ірза гарі (зс. зе). 

* ргаеЫЬо, ЫЫ, ёге, пить прежде, 
пить, обращаясь къ кому. 

* ргаеШбг, бгіз, т. поставщикъ. 
ргаесаМиз, а, иш, весьма теплый, 

горячій. 
* ргаесаппз, а, пт, преждевременно 

посѣдѣвшій ф. 
ргаесаѵёо, саѵі, сапіпт, ёге, I) іпіг. 

принимать мѣры предосторожности, 
остерегаться; съ пе с. сопр; аЬ (про¬ 
тивъ) іпзійііз; съ йаі.: аісі аЬ аЦа гѳ, 
защищать кого отъ гс. — П) іг. пред¬ 
отвращать, предупреждать, рессаіа, ^иае 
йіШсіИітѳ ргаесаѵепіиг. 

ргаесёйо, сеззі, сеззпт, ёге, предше¬ 
ствовать, итти впереди (прот. зедиі, соп- 
зедиі), I) соб.: а) іпіг. аѣзоі. или съ 
сшп с. аЫ.; съ асе. Іосі (куда?); съ ай 

с. асе. — р) іг. а^теп ф. — II) пер.: 
a) по времени гс, прійти прежде, іата 
Іодиах ргаесеззіі ай аигез іиаз ф. — 
b) по положенію, качеству гс стоять 
выше, превосходить, геіщиоз Оаііоз ѵіг- 
іиіе. 

ргаесеііепѳ, епііз,РАй^. выдающійся= 
превосходный, отличный. 

ргаесеііо, ёге, выдаваться, карт., а) 
аЬзоІ. = отличаться, а^5 ге: рег а^й. — 
Ъ) аісі или аЦш аіда ге = превосхо¬ 
дить.— Ср. ргаесеііепз. 

* ргаесеізпз, а, пш, очень высокій ф. 
* ргаесепііо, опіз, I*. игра (на инстру¬ 

ментѣ передъ или при жертвоприношеніи). 
* ргаесепіо, аге, произносить магиче¬ 

скую Формулу, аісі. 
ргаесерз, сіріііз, головою впередъ, 

головою внизъ, стремглавъ стремящійся, 
I) айр: А) въ состояніи движенія: 1) 
соб. и пер.: а) соб., объ одуш.: а) о 
падающихъ: а^т ргаесірііет йе^сеге: 
ргаесерз ай іеггат йаіиз, кубаремъ сва¬ 
лившійся на землю.—р) о спѣшащихъ, 
стремглавъ несущійся, стремительный, 
быстрый, ргаесірііез зе іи^ае тапйапі: 
адеге аЦт ргаесірііет, преслѣдовать 
кого, не давая ему опомниться. — Ъ) 
пер.: а) о неодуш., вооб.торопливый, бы¬ 
стрый, скорый, атпіз ф: ргойсііо. — 
р) о времени, склоняющійся, аеіаз, пре¬ 
клонный возрастъ: йіе ^ат ргаесірііе, 
уже въ сумерки: рг. іп оссазшп зоі, 
солнце на закатѣ. — 2) карт., стреми¬ 
тельный, а) о лицахъ и обстоятельствахъ, 
a) очертя голову, а^ипі еиш ргаесірііет 
роепае сіѵіит Котапогит: соііе^а іп 
саизат рг. аЬіегаі. — р) опрометчивый, 
необдуманный, Ьото іп отпіЬиз сопзі- 
Іііз рг.: ѵіг рг. апіті ф: рг. ѵезіга Іеда- 
ііо йііі. — у) увлекающійся, слишкомъ 
склонный, рг. іп аѵагіііат апітиз. — 
b) о внѣшнихъ обстоятельствахъ, стре¬ 
мящійся къ гибели, преопасиый, рг. 1і- 
Ьегіаз, йігог, неистовая ярость. — В) въ 
состояніи покоя, только пер.: 1) айр, о 
мѣстности, крутой, обрывистый, утеси¬ 
стый, Іосиз: Іозза ф: заха; карт., ѵіа 
ѵііае. — 2) зиѣзі., ргаесерз, сіріііз, п. 
крутизна, пропасть, а) соб.: іп ргаесерз 
йеіёггі: рег ргаесіріііа еі ргаегиріа іи- 
§еге. — Ь) карт., гет риЫісат іп ргае¬ 
серз йаге, подвергнуть явной опасно¬ 
сти. — II) айѵ., сломя голову, а) соб., 
круто, внизъ, аідт рг. ігаііеге. — Ъ) 
карт., аідт йаге, подвергать опасности. 

ргаесерііо, опіз, і. I) наставленіе, 
предписаніе, Зіоісогшп, ученіе. — II) 
предварительное понятіе. 
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ргаесерібг, бгіз, т. наставникъ, учи¬ 
тель. 

* ргаесерігіх, Ісіз, і. наставница. 
ргаесерішп, і, п. наставленіе, пред¬ 

писаніе, правило, ученіе, тк. порученіе, 
приказаніе. 

ргаесегро, сегрзі, сегріпт, ёге, прежде 
или преждевременно снимать, I) соб.: 
теззез (і*). — II) карт., у кого что изъ- 
подъ носа брать, отнимать, ігисіит. 

ргаесійо, сійі^ сізнт, ёге, I) обрѣзать 
спереди, отрѣзать, отрубать, 1) соб.: 
аісі сариі: апсогат (якорный канатъ). — 
2) пер.: а) сокращать, ѣгеѵі ргаесИат, 
скажу вкратцѣ. — ѣ) отрѣзать, отнять, 
зрет: зіѣі гесіііит. — с) „отрѣзать" = 
наотрѣзъ отказать, ріапе (наотрѣзъ). — 
II) разрѣзать, разрубать, 1) соб.: са- 
пет. — 2) пер., вдругъ прерывать, 
атісШаз герѳпіѳ ргаесісіеге (прот. зепзіт 
(Шиего). 

ргаесіп&о, сіпхі, сіпсішп, ёге, опоя¬ 
сывать, перепоясывать, гесіѳ ргаесіпсіі 
риегі, подвязавшіе, какъ слѣдуетъ, платье 
поясомъ (*(•). 

ргаесіпо, ёге, I) іпіг. пѣть, играть 
передъ, при чемъ, а) о музык. инструмен¬ 
тахъ (особ, о флейтѣ): еі (Іеогит риіѵі- 
пагіЪиз еі ериііз та^ізігаіиит. — Ь) о 
флейтистѣ: рг. засгШсііз или засгіз. — 
II) іг. предвозвѣщать, предвѣщать, та- 
§пит аіциій рориіо К. 

ргаесіріо, сёрі, серінт, ёге, напередъ 
брать, занимать, I) соб.: ресипіат ти- 
іиат, впередъ занять д.: ііѳг, отпра¬ 
виться раньше, уѣхать впередъ (тк. Іоп- 
^іиз зраііит йі§а, поспѣшно пройти 
впередъ довольно значительное простран¬ 
ство): іетриз выгадать время. — о не¬ 
одуш., зі Іас ргаесѳрегіі аезіиз, если 
полуденный жаръ высушитъ м. (|): аЦт 
ргаесіріі Мит, захватываетъ, уноситъ.— 
II) пер.: А) вооб., напередъ что-н. по¬ 
лучать, испытывать, ощущать, пред¬ 
вкушать; отс. тк. напередъ узнать, впе¬ 
редъ представлять себѣ, §аи<1ішп или 
Іаеііііат аіф геі, заранѣе радоваться 
чему: сопзіііа Ъозіішп: зрет, заранѣе 
питать надежду: гет Гата, напередъ 
узнавать по слухамъ: со^ііаііопе Мига, 
напередъ составить себѣ понятіе о томъ, 
что будетъ: Ьозіѳш зре, въ умѣ пред¬ 
ставлять себѣ врага уже побѣжденнымъ 
(ф): оріпіопе рг. (предполагать, предви¬ 
дѣть) съ асе. с. іпГ. —В) въ част., преду¬ 
преждать, предписывать, а) вооб. = 
предварять, наставлять, совѣтовать, пред¬ 
писывать, велѣть, ^иіс^^шсі ргаесіріез, 
езіо Ьгеѵіз, во всѣхъ своихъ наставле¬ 

ніяхъ будь кратокъ (*(*); съ иі или пе с. 
соп^.; съ соп].; съ іпі*.— Ь) въ качествѣ» 
учителя, въ книгахъ, въ школѣ давать 
наставленія, учить, агіет (■)*): сапіиз (І). 

ргаесірііо, аѵі, аіит, аге, I) іг. стрем¬ 
главъ низвергать,. сбрасывать, 1) соб. 
и пер.: а) соб.: аЦт: аідт или зе ех 
или <1ѳ с. аЫ.: аЦт съ аЫ. (■)*): аЦт 
или аЦй іп с. асе.; поэт, о свѣтилахъ* 
быстро заходить, скоро закатываться* 
съ <1аі. (въ) или съ іп с. асе. — Ъ) пер.* 
рагііс. ргаесірііаіиз = (по времени) при¬ 
ближающійся къ концу, пох.—2) карт.: 
a) низвергать, свергать, аічт ех аШз- 
зіто (Н^шіаііз §габи; отс. губить, гет 
рпЫісат: зрет, разбить надежду (■)*).— 
b) увлекать, тепіѳт (о страсти ]-). — 
c) торопить, ускорять, тогаз == спѣ¬ 
шить (*(•}: сопзіііа гарііт ргаесірііаіа* 
поспѣшно составленные планы, необду¬ 
манныя рѣшенія. — 4) принуждать, за¬ 
ставлять, съ іп?. (!). — И) іпіг. низвер¬ 
гаться, бросаться, I) соб. и пер.: а\ 
соб.: іп Гоззат: ехпщпііЪиз (о рѣкѣ).— 
Ъ) пер., по времени приближаться къ 
концу (о солнцѣ, ночи, зимѣ), зоі ргае- 
сірііаі, солнце на вакатѣ. — 2) карт., 
аѣзоі. (особ, о лицахъ) = падать, или = 
сдѣлать опрометчивый прыжокъ, или = 
торопливо спѣшить, ай ѳхіііит, быстро 
стремиться къ гибели (тк. аЬзоІ. о госу¬ 
дарствѣ): іп іпзіеііаз, опрометчиво по¬ 
пасть въ г с. 

ргаесірйё, айѵ. преимущественно, осо¬ 
бенно. 

ргаѳеірйиз, а. пт, гюслючишелъный; 
отс. I) особенный, исключительный (прот. 
соттипіз, раг), рѳгіеиіит или зогз регі- 
сиіі: зирріісіит (особенно чувствитель¬ 
ное наказаніе); зиЪзі., ргаесіриит, і* 
п. особенное право, преимущество. — 
II) прѳгн., особенный, т.-е. отличаю¬ 
щійся отъ предметовъ того же рода = 
преимущественный, чрезвычайный, не¬ 
обыкновенный, зиз, преимущественное 
право или положеніе: Ьопоз; о лицахъ, 
съ аЫ. или съ іп с. аЫ. = выдающійся, 
отличный, замѣчательный. 

ргаесізё, айѵ. I) вкратцѣ (прот. ріепе 
ѳі регіесіе). — II) наотрѣзъ, безусловно. 

* ргаесізіо, бвіз, і. прерываніе мысли. 
ргаесізпз, а, шп, РАф. стремнистый* 

крутой; пер. = прерывистый, краткій. 
ргаесіагё, айѵ. весьиа свѣтло; пер.* 

а) весьма ясно, весьма понятно. — Ъ) 
прекрасно. 

ргаесіагиз, а, пт, весьма свѣтлый, 
весьма ясный; пер., весьма выдающійся, 
а) блистательный, прекрасный, отлич- 
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ный, аЬзоІ. или съ аЫ.; съ іп с. аЫ.; 
зиЪзЦ ргаесіага (п. рі.), прекрасныя 
вещи, драгоцѣнности. — Ь) въ дурномъ 
смыслѣ = прославленный, извѣстный, 
зсеІегіЪиз зиіз. 

ргаесіийо, сійзі, сійвиш, ёге, запи¬ 
рать, аідй; пер., преграждать кому до¬ 
ступъ къ чему, аісі аЦй (напр. аісі ѵо- 
сет, заставить кого замолчать). 

ргаесо, бпів, ш. глашатай, герольдъ; 
пвр., глашатай, возвѣститель, ѵігіиііз, 
прославитель доблестныхъ подвиговъ. 

ргаесб^Ііо, аѵі, аіпш, аге, напередъ 
обдумывать. 
ргаесо^позсо, со^пііпа, ёге, напередъ 

узнавать. 
ргаесбіо, сбійі, сиНшп, ёге, I) на¬ 

передъ обрабатывать, предуготовлять, 
асі ѵігіиіет. — II) прежде времени пре¬ 
клоняться, слишкомъ скоро подчиняться 
чему. 

* ргаесошрбзіінз, а, пт, папередъ 
приготовленный (•(*). 

ргаесбпіив, а, ши, къ глашатаю отно¬ 
сящійся, герольдскій, I) аф\: диаезіиз 
(занятіе глашатая).— II) зиЬзЪ., ргаесо- 
піит, іі, п. 1) должность герольда или 
глашатая, ргаесопіит Іасегѳ, быть ге¬ 
рольдомъ.-- 2) лер.: а) публичное про¬ 
возглашеніе, обнародованіе, объявленіе 
(поэт. тк. въ ріиг.). — Ь) прославленіе, 
рг. ігіЬиегѳ аісі, прославлять кого: ?ог- 
шае ргаесопіа ?есі (*]■). 

ргаесопзйшо, (сопзишрві), сопзитр- 
іит, еге, напередъ истрачивать, издер¬ 
живать (*{-). 

* ргаесопігесіо, аге, напередъ ощу¬ 
пывать (*]■). 

ргаесогйіа, бгшн, п. I) грудобрюшная 
преграда. — II) пер.: а) внутренности, 
особ, желудокъ, різсіз.—Ь) грудь, душа; 
отс. пожеланія, помыслы, віоіійае ргае- 
сопііа шепііз, нелѣпыя замыслы: аре- 
гіі рг. ЬіЪег (впно *)•). 

ргаесоггпшро, гйрі, гиріиш, ёге, на¬ 
передъ соблазнять, подкупать, тк. аіда 
ге (і). 

ргаеснгго, сйспггі и спггі, сигвши, 
ёге, прежде или впередъ бѣжать, за¬ 
бѣгать (ѣхать, спѣшить впередъ), I) 
вооб.: 1) соб., аЬзоІ. или ай а^т; о 
неодуш., ѳо ^ат ?ата ргаесиггегаі, молва 
уже дошла туда. — 2) пер., по времени 
предшествовать, аЦт аеіаіе.жить прежде 
кого; съ йаі., сегііз геЬиз. — II) въ част., 
предупреждать, опережать, 1) соб.: 
аідт ееіегііаіе.—2) пер., превосходить, 
аідт поЬіІііаіе: аісі зіисііо (въ усердіи). 

ргаесигзіо, бпіз, ?. I) предшествіе.— 

II) прсдуготовленіе слушателей, всту¬ 
пленіе. 
ргаеспгвбг, бгів, ш. передовой, какъ 

лазутчикъ; въ ріиг.=передовой, отрядъ, 
авангардъ. 

* ргассйііо, ёге, впереди трясти, ма¬ 
хать (у). 

ргаейа, ае, ?. добыча; пер.=а) уловъ 
(на охотѣ, при ловлѣ птицъ, рыбы).— 
Ь) = добыча, пріобрѣтенная грабежомъ, 
грабежъ, іапіа ргаейа аидегі. — с) на¬ 
ходка, озіепйіі ргаейат (*(•). — й) добы¬ 
ча = пожива, барышъ, прибыль, аЪ а^о 
тадпаз ргаейаз ?асегѳ (извлекать). 

ргаейаЪипйив, а, пт, ищущій добы¬ 
чи, грабящій. 

ргаейатпо, аѵі, аіпт, аге, напередъ 
осуждать, аѣрп; пер., напередъ отка¬ 
зываться отъ ч., зрет. 

ргаейШо, бпів, ?. грабительство. 
ргаейаібг, бгіз, т. грабитель, хищ¬ 

никъ, ехегсііиз, грабящее: аіез, хищ¬ 
ная (*)•); поэт, пер., охотникъ, аргогшп, 
убившій. 

ргаейаібгіиз, а, иш, грабительскій, 
разбойническій, разбойничій. 

* ргаейёіавво, аге, напередъ уто¬ 
млять (•(■). 

ргаейешпо, аге, см. ргаейаршо. 
ргаейевйпо, аѵі, аіиш, аге, предна 

значатъ, съ зіЬі = напередъ поставить 
себѣ цѣлью (своихъ стремленій). 

ргаейіаібг, бгів, т. скупщикъ имѣній 
(заложенныхъ и просроченныхъ; какъ 
человѣкъ промышлявшій покупкой и про¬ 
дажей имѣній, онъ являлся свѣдущимъ 
совѣтникомъ въ вопросахъ о цѣнѣ и 
продажѣ ихъ). 

ргаейШбгІиз, а, иш, къ залогу имѣній 
относящійся, ^из, ипотечное, или заклад¬ 
ное право. 

* ргаейІсаЫІіз, е, достойный похваль¬ 
наго отзыва, достославный. 

ргаейісайо, бпіз, ?. публичное объ¬ 
явленіе, обнародованіе, провозглашеніе; 
прегн., прославленіе, хваленіе, похваль¬ 
ный отзывъ. 

1. ргаейіео, аѵі, аіит, аге, объявлять 
во всеуслышаніе, провозглашать, I) соб., 
о глашатаѣ, аЦй; съ асе. с. іп?.: со 
слѣдующей прямой рѣчью. — И) пер.: 
1) вооб., публично объявлять, разгла¬ 
шать, говорить, а^й; съ асе. с. іп?.— 
2) прегн., упоминать съ похвалою, от¬ 
зываться съ похвалою, хвалить, просла¬ 
влять, аідй или йе аЦа гѳ; съ двумя 
асе. (напр. айрп ІіЬегаіогет раігіае); 
съ асе. с. іп?. 

2. ргаейіео, йіхі, йісіит, ёге, I) па- 
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передъ говорить.—II) част.: 1) предска¬ 
зывать, предвѣщать, ііііига; съ асе. с. 
іпГ. — 2) прежде, выше приводить, упо¬ 
минать, аідеі; рагііс. ргаебісіиз = выше¬ 
упомянутый. — 3) кого-н. предварять, а) 
напередъ назначать, <1іет.— Ъ) предо¬ 
стерегать, предписывать, съ пі иди пе 
С. СОф. 

ргаейісііо, бпіз, I. предсказываніе, 
ргаебіеішп, і, п. а) предсказаніе, пред¬ 

вѣщаніе. — Ъ) уговоръ, ѵеіиі ех (по) 
ргаесіісіо. — с) предписаніе, сіісіаіогіз. 
ргаеАШшп, і, п. небольшое имѣніе, 

помѣстьице. 
ргаейізсо, йШсі, ёге, напередъ из¬ 

учать, напередъ узнавать. 
* ргаейізрбзііпз, а, нт, напередъ раз¬ 

ставленный. 
ргаейНпз, а, нт, снабженный, одарсп- 

ный, съ аЫ. (напр. зре, питающій н.: теіи, 
объятый с.: сирісіііаіе, одержимый с.). 

ргаейішп, іі, п. недвижимое владѣніе, 
поземельная собственность, помѣстье. 

ргаейіѵёз, ѵіііз, пребогатый (прот. 
асішойшп іпорз ресипіае). 

ргаейо, бпіз, ш. грабитель, разбой¬ 
никъ, хищникъ, хапунъ. 

* ргаеббсёо, (ббейі), йосіпт, ёге, па- 
передъ учить, напередъ наставлять. 

ргаейог, аіиз зшп, агі, I) іпіг. искать 
добычи, отправляясь за добычей гра¬ 
бить, хищничать, а) соб., особ, ргаеаа- 
іиш ехігѳ іп съ асе. Іосі, отправляться 
на грабежъ; о животныхъ: ргаесіагі Іироз 
Зиззіі(і*).—Ъ) пер., доставать добычу = 
искать поживы, поживляться, іп Ьопіз 
аііепіз: (іе агаіогит Ьопіз: ех аііегіиз 
ітргисіепііа, извлекать пользу изъ оплош¬ 
ности ближняго.—II) іг: добычу уводить, 
похищать, а) соб.: оѵет ипат, уволочь 
(о волкѣ •)*).—Ь) пер.: а) аідт, поймать 
кого (= покорить чье сердце •)*). — Р) 
аідб, брать какъ-бы въ добычу, полу¬ 
чать въ добычу, ашогез аіф (предметъ 
чьей любви |): зіп&иіа (Зѳ поЬіз аппі 
ргаейапіиг еипіез (і-). 

ргаейпсо, <1нхі, бисішп, ёге, прово¬ 
дить передъ чѣмъ, іоззат ѵііз. 
ргаейпіеіз, е, пресладкій, пер., весьма 

пріятный. 
ргаейпгпз, а, шп, претвердый; пер., 

весьма заваленный, весьма крѣпкій, 
весьма сильный. 

ргаеётіпёо и ргаетіпёо, ёге, выда¬ 
ваться впередъ; пер., превосходить, а^т. 

ргаеёо, Іті и іі, Іінш, іге, впереди 
или впередъ итти, I) соб.;* аЪзоІ. или 
Котат (въ Р.). — II) пер.: А) вооб.: па- 
іига ргаееипіе, благодаря указаніямъ 

природы. — В) въ част., говоритъ прежде 
другихъ* 1) кому что-н. подсказывать, 
а) вооб.: пі ѵоЬіз ѵосѳ ргаеігепі, ^иі<і 
Ішіісагеііз. — Ь) формулу (просьбы, по¬ 
священія, клятвы) произносить для по¬ 
вторенія, ѵегЬа, сагтеп. — аЬзоІ., іѳ 
ргаееипіе ^игаге, повторять клятву за 
тобою. — 2) въ качествѣ руководителя 
предписывать, отпіа, иі (Іесетѵігі ргае- 
іегипі, іасіа. 

ргаеШіо, бпіз, Г. вступительныя сло¬ 
ва, а) предварительныя слова, предвари¬ 
тельная Формула при религ. или политич. 
дѣйствіяхъ, засгогшп. — Ь) предисловіе. 

ргаеГесійга, ае, $. начальство, долж¬ 
ность начальника, смотрителя, блюсти¬ 
теля, въ государственной жизни, I) вооб.. 
аппопае, надзоръ за снабженіемъ города 
хлѣбомъ. -— И) въ част.: 1) начальство* 
предводительство, командованіе войсками 
союзниковъ, особ, ихъ конницею, едш- 
Іит Оаііогит.— 2) начальство, высшій 
военный постъ въ провинціи, который 
давалъ намѣстникъ (проконсулъ, пропре¬ 
торъ), ргаеіесіигат реіеге: тиііогит 
сопзиіит ргаеіогипцие ргаеіесіигаз <1е- 
Іаіаз зіе ассеріѣ, иі еіс. — 3) управленіе 
провинціею, намѣстничество; шеіоп., сс) 
административный округъ, намѣстниче¬ 
ство, ргохітаз зіЬі ргаеіесіигаз реіеге.— 
Р) уѣздный городъ. 

1. ргаеГесІнз, а, пт, см. ргаейсіо. 
2. ргаоіесіпз, і, т. начальникъ, завѣ¬ 

дующій, смотритель, блюститель, частью 
аф. съ йаі., частью зиЬзі. съ §еп., I) въ 
частной жизни: Ьіз (Огаесиііз рЬіІозо- 
рЬіз) иіііиг ^иазі ргаеіесііз ІіЬібіпит 
зиагит.— II) въ госуд. жизни, какъ ти¬ 
тулъ гражд. и воен. начальниковъ, А) 
вооб.: сизіойшп, начальникъ стражи: 
аппопае или геі йпітепіагіае, главный 
рыночный староста (имѣющій надзоръ 
за снабженіемъ города хлѣбомъ): игЪіз 
или игЪі, римскій градоначальникъ; во 
время республики временная должность, 
замѣнявшая отсутствовавшаго консула, 
во время имперіи постоянная должность 
съ особой юрисдикціей: рг. сазігогит п 
сазігіз, смотритель лагеря (завѣдыва- 
вшій отмѣриваніемъ мѣста для лагеря, его 
устройствомъ и всѣмъ необходимымъ для 
этого): рг. іаЪгшп (ІаЪгогит), см. 1. іа- 
Ьег: рг. сіаззіз, адмиралъ: рг. паѵіз, 
капитанъ к.—В) въ част.: 1) начальникъ 
отряда (аіа въ конницѣ, соЬогз въ пѣ¬ 
хотѣ) союзническихъ войскъ, едиіішп 
ОаПогит.—2) пата, РЪгу§іае.—3) глав¬ 
нокомандующій войсками азіатскихъ ца¬ 
рей, паша, об. съ годіз или гедіиз. 
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ргаеіёго, Ші, Шит, Гегге, I) носить 
•впереди, передъ, А) соб.: зі^па шііііагіа: 
іасез ргаѳіогіЬиз (передъ пр.): агйепіет 
іасет (и въ карт., іасеш ай ІіЪісІіпет).— 
В) карт.: 1) вооб.: сіагіззітшп Ішпеп 
ргаеіиіізііз тепіі теае, вы озарили мои 
умъ весьма яснымъ свѣтомъ. — 2) въ 
част.: а) явно показывать, обнаружи¬ 
вать, аѵагіііат: рсИстт: Ьаес е^из сііеі 
ргаеіегіиг оріпіо, иѣ еіс., объ исходѣ того 
дня высказываютъ мнѣніе такого рода, 
что 2С.—Ь) давать предпочтеніе, а) кому, 
чему давать предпочтеніе, предпочитать, 

-оіішп ІаЬогі: іпѵісііі; ргаеіаіо Ьопогі (у); 
поэт, съ тГ.= предпочитать.—/2) кому- 
н. доставлять преимущество, зе рг. аісі, 
отличаться передъ кѣмъ; ср. уігіиіе ЬеШ 
ргаеГеггі ошпіЬиз депііЬиз, стоять выше 
2С.—II) мимо нести, тейіаі. ргаеГеггі = 
мт$о проходить, проѣзжать, ргаеіег са- 
зіга ргаеіаіі; съ асе. Іосі, ргаеіаіі са- 
зіга. — III) по времени, предвосхищать, 
упреждать что-н., ргаеіиііі (ііет ігіитрЬі, 
не сталъ дожидаться назначеннаго для 
тріумфа дня. [обузданный, 

ргаеіёгох, гбеіз, очень горячій, ис- 
ргаеіегѵійпз, а, шп, весьма горячій, 

весьма жаркій; пер., іга, пламенный 
гнѣвъ. 

ргаеіезііпо, аге, I) слишкомъ торо¬ 
питься, слишкомъ спѣшить. — II) спѣ¬ 
шить мимо, зіпшп. 
ргаеіісіо, іесі, Гесіпт, ёге, ставить 

кого-н. (въ качествѣ завѣдующаго, смо¬ 
трителя, начальника 2с) надъ чѣмъ, ста¬ 
вить во главѣ чего, ставить начальни¬ 
комъ, а^т аісі геі: аідт іп ео ехег- 
сііи, поручить командованіе: ргаейсі рагі 
ішрегіо, получать одинаковую власть; съ 
двумя асе., аЦт ргосигаіогет. — $3“’ 

-ргаеіесіиз, і, т. съйаі. и §еп. см. особо. 
ргаеПйепз, епііз, слишкомъ довѣряю¬ 

щій, зіЬі, слишкомъ самонадѣянный. 
ргаеІІ^о, йхі, Яхит, ёге, спереди 

прибивать, прикрѣплять, I) соб.: аппа 
рирріЬиз (*)*): сарііа іп Ьазііз (*}*).— II) 
пер., спереди чѣмъ-н. снабжать, оби¬ 
вать, оковывать, ога сарізігіз, надѣвать 
(ф): Ьазіае іегго ргаейхае. 

ргаейпХо, іті и 1і, іішп, Іге, напе¬ 
редъ опредѣлять, назначать, предписы¬ 
вать, (Ііет. 

ргаейого, аѵі, аіпт, аге, раньше рас¬ 
цвѣта ограблять, прежде времени обры¬ 
вать цвѣты (карт.), §1огіат ргаейогаіат 
оззе, слава потеряла свой блескъ. 

ргаеййо, ёге, протекать передъ, мимо, 
«с. съ асе. 

* ргаеіосо, аѵі, аіит, аге, задушить. 

ргаеШІо, !5<1і, Іоззпт, ёге, I) копать 
передъ = проводить ровъ передъ ч., рог- 
іаз (*)*). — II) напередъ закапывать, за¬ 
рывать, аигшп. 

ргаеіог, Шиз вит, Іагі, предвари¬ 
тельно говорить, І)= устно или пись¬ 
менно предпосылать, а) какому-н. дѣй¬ 
ствію, особ, какъ 4. і. религ. языка = 
прежде произносить: зоіетпе сагтеп 
ргесаііопіз; поэт. = прежде взывать къ 
богамъ, молиться, йеоз (■}*).—Ь) отдѣль¬ 
нымъ выраженіямъ или цѣлому сочине¬ 
нію, а) вооб.: аЦй <іѳ аЦа ге: Ьопогет, 
напередъ просить позволенія = съ позво¬ 
ленія сказать.—^) въ част., какъ пре¬ 
дисловіе, введеніе, предварительное за¬ 
мѣчаніе предпосылать, впередъ заявлять, 
аЦй, тк. съ асе. с. іп!. — II) предска¬ 
зывать, предвѣщать, аідй. 

ргаеГгасіё, айѵ. круто, непреклонно, 
ргаеігасіиз, а, пт, РАф. I) отрыви¬ 

стый, шероховатый въ слогѣ.—II) кру¬ 
той, непреклонный. 

ргаеігі&ійиз, а, шп, очень холодный, 
ргаеігіп^о, ігё^і, Ггасіиш, ёге, спе¬ 

реди, сверху отламывать. 
* ргаеГиІсІо, іге, спереди подпирать, 
ргае&іі^ёо, Гиізі, ёге, ярко сіять, 

сверкать, блистать (соб. и пер.), аЬзоі. 
или а^а ге. 

ргае&ёЫиз, а, пт, весьма холодный. 
ргае&езМо, іге, весьма радоваться, 

быть весьма раду, съ іп!. 
ргае^папз, апііз и ргае^паз, аііз, 

беременная, тяжелая, ихог: сапіз, щен- 
пая с. (|). 

* ргае^гасіііз, е, весьма тонкій. 

ргае&гаѵіз, е, весьма тяжелый, тя¬ 
желовѣсный, I) самъ по себѣ: а) соб : 
ошіз (-}*). — Ь) пер., весьма тягостпый, 
аісі. — II) весьма тяжелый отъ чего-н., 
а) соб., ргае^гаѵіз согроге, тяжелый на 
подъемъ, неповоротливый. — Ь) пер., отя¬ 
желѣвшій, сіѣо ѵіподие. 

ргае&гаѵо, аѵі, аішп, аге, сильно на¬ 
гружать, черезчуръ отягощать, своею 
тяжестью придавливать, тянуть внизъ, 
I) соб.: ргае^гаѵаіа іпЬаегепііЬиз (іеііз) 
зсиіа.—II) пер.: а) вооб., отягощать, 
тяготить, аапіет еі ассіріепіет: ргае- 
егаѵапз іигЬа, тягостная т.— Ь) въ част,, 
перевѣшивать = имѣть перевѣсъ надъ 
чѣмъ, агіез іпіга зе розііаз (*(*). 

ргае^гёйіог, дгеззпз зшп, &гё<1і, I) 
итти впереди, предшествовать (прот. зе- 
диі); съ асе. = опережать, аідт.—II) 
итти мимо, проходить, сазіга. 

ргае&геЗзІо, бпіз, !. предшествованіе 
(тк. пер.). 
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* ргае^геѳзйз, из, т. развитіе; р1ш\= 
степени развитія. 

ргае&пзіаібг, бгіз, ш. напередъ отвѣ¬ 
дывающій, предвкушающій (тк. карт.). 

ргае&изіо, аѵі, аіит, аге, напередъ 
отвѣдывать. 

ргае^асёо, ёге, лежать передъ, нахо¬ 
диться передъ чѣмъ, съ асе. 

ргаеішіісіит, Іі, п. предварительное 
сужденіе, предварительное рѣшеніе, 
ргаезийісіит айегге іапіае геі, напередъ 
рѣшить столь важное дѣло; теіоп., об¬ 
стоятельство, дозволяющее напередъ су¬ 
дить, догадываться о послѣдствіяхъ = 
предостереженіе, примѣръ, ѵезігі Іасіі 
ргаеіийісіо: Аігісі Ъеііі ргаеіийісіа, пло¬ 
хія надежды, подаваемыя А. в. 

ргаещйіео, аѵі, аіит, аге, напередъ, 
предварительно судить, рѣшать, йе аіда 
ге; въ рагі. ргаеіийіеяіиз, а, пт, зара¬ 
нѣе рѣшенный, еѵепіпз Ъеііі; зиѣзі., 
ргае^исіісаіит, і, п. а) = ргаезийісішп.— 
Ъ)=что-н. заранѣе рѣшенное, рго ргае,)’и- 
йісаіо Іегге, считать заранѣе рѣшеннымъ. 

* ргаез’йто, дйѵі, аге, напередъ под¬ 
держивать. 
ргаеІаЪог, Іарзпз зиш, ІаЪі, мимо 

скользить, течь, летѣть, плыть; отс. 
поэт., ргаеІаЬі Дитіпа (асе.) гоііз, про¬ 
ѣзжать мимо. 

* ргаеІатЪо, ІашЪі, ёге, напередъ, 
предварительно облизывать (І). 

ргаеіё^о, Іё^і, Іесіит, ёге, I) читать 
(кому-либо, сопровождая чтеніе объясне¬ 
ніемъ). — И) проѣзжать (на кораблѣ) 
кшмо, Сашрапіат. 

ргаеіі^о, аѵі, аіит, аге, I) спереди 
привязывать, іазсез ѵіг^агшп согпіЪиз 
Ъоит.—II) перевязывать, завязывать, оз. 

ргаеііаібг, см. ргоеііаіог. 
ргаеііог, см. ргоеііог; ргаеНпш, см. 

ргоеііиш. 
ргаеіоп&из, а, пш, предлипный. 
ргаеіпсёо, Іохі, ёге, свѣтить, I) соб., 

о свѣтѣ. — II) пер., сіять, а)вооб.: Ьо- 
пат зрет іп розіегит, озарять будущее 
доброю надеждою. — Ъ) въ част., превос¬ 
ходить блескомъ = затмѣвать, превосхо¬ 
дить, съ Да!., Ва^з (I). 

ргаеінт, і, п. см. ргеіпт. 
* ргаеіпзігіз, е, весьма видный, весьма 

знатный, пер., ргаеіизігіа, земное ве¬ 
личіе (і*). 
ргаетапйо, аѵі, аіпт, аге, напередъ 

поручать, приказывать; рагі. ргаетап- 
ёаіа, огит, п. тайное повелѣніе. 

ргаетаіпгпз, а, пт, весьма ранній, 
преждевременный. 

* ргаетёАсаіпз, а, пт, напередъ 

снабженный лѣкарственными или маги¬ 
ческими средствами. 
ргаетёйііаііо, бпіз, Г. предваритель¬ 

ное обдумываніе, съ деп. 
ргаетёсШог, аіпз зшп, агі, напередъ,, 

заранѣе обдумывать. 
ргаешёійо, ёге, I) іпіг. напередъ 

бояться, заранѣе опасаться, аіеі (за 
кого).— II) іг. напередъ бояться, йезегі* 
сопщ^із ігаз (*)*). 

ргаетіпёо, см. ргаеетіпео. 
ргаетШо, тізі, тіззит, ёге, посы¬ 

лать впередъ, отправлять впередъ, I) 
соб.: а) лицо, аідт (іп 8ісі1іат,а<1 сазіга,. 
сит соЪогііЬиз а<1 ехріогапйит); и одна 
рг. ай а^т (напр. ай е^иііез, велѣть 
подойти, подъѣхать къ гс); посылать 
пословъ, съ относ, предл.; съ асе. с. 
іпГ. = велѣть напередъ сообщить. — /?) 
неодуш.: ітрейітепіа. — II) пер., пред¬ 
посылать, а^й. 

ргаешіиш, Іі, п. I) преимущество^ 
отличіе, въ ріпг. тк. дары, сокровища, 
(которыми кто-н. обладаетъ преимуще¬ 
ственно предъ другими), Гогіипае: Іе^із 
ргаетіо, по особой милости закона.— 
II) въ част.: а) почетный даръ, награда 
(прот. роепа, зирріісіит); ирон. = на¬ 
казаніе, саро ргаетіа Гасіі (|). — Ъ)- 
(поэт.) добыча на войнѣ или на охотѣ, 

ргаетоепіо, см. ргаетппіо. 
* ргаетбіезііа, ае, і. горестное пред¬ 

чувствіе, преждевременное опасеніе. 
* ргаетбііог, ііпз зпт, ігі, заранѣе 

приготовлять, принимать предваритель¬ 
ныя мѣры, дѣлать приготовленія къ чему. 

ргаешбпёо, йі, Кот, ёге, напередъ 
папоминать, предостерегать, I) вооб., 
аЦй (о чемъ, насчетъ ч.); съиіс. сопр; 
съ диой (і*). — II) въ част., о предсказа¬ 
ніяхъ, предсказывать, предвѣщать, съ 
асе. или съ асе. с. іпІ. 

* ргаешбпіійз, Не, т. предостереже¬ 
ніе, предвѣщаніе (і*). 

ргаетопзіго, аѵі, аіпт, аге, напередъ 
показывать, предвѣщать. 

ргаетбгіог, тогійиз зпт, тбгі, пре¬ 
ждевременно умирать, о членахъ, пре¬ 
ждевременно онѣмѣть; пер., исчезать, 
пропадать, ргаетогіиі іат езі рийогіз, 
онъ потерялъ уже всякій стыдъ. 

ргаетйпіо (ргаетоепіо), іѵі, ііит, 
іге, I) какъ ограду, бастіонъ строить пе¬ 
редъ чѣмъ, карт., то = предпосылать 
(зегтопі), то = приводить подкрѣпленіе, 
подтвержденіе, удостовѣреніе, оправда¬ 
ніе.— II) спереди укрѣплять, защищать, 
ІзіЬтшп: айііиз орегіЬиз, обнести шан¬ 
цами. 



ргаеіпПпііТо 

ргпепшпШо, опів, Г. оплотъ,. пер. = 
подготовленіе слушателей. 

ргаепаіо, аге, плыть передъ или мимо 
чего; пер., протекать мимо, ботов (*(•). 

ргаепііёо, ійі, ёге, впереди блестѣть, 
сіять (соб. и карт.), тк. аіда ге; отс. 
сиг ііЫ іипіог ргаепііеаі, превосходитъ 
тебя блескомъ = является болѣе тебя до¬ 
стойнымъ любви (*)*). 
ргаепбшёп, тіпіз, п. предъимя. 
ргаепозсо, пбѵі, пбіит, ёге, напередъ 

узнавать. 
9 ргаепбііо, бпіз, Г. предварительное 

понятіе, врожденное понятіе, съ §еп. оЬ). 
9 ргаепйЪІІиз, а, ит, очень мрачный, 

очень темный. 
ргаепшШа, см. ргаешшііиз. 
ргаепппііо, аѵі, аіит, аге, напередъ 

извѣщать, предварительно сообщать, 
предвозвѣщать, а^сі: сіе а^а ге. 
ргаепипііиз, а, ит, предвозвѣщающій, 

зиѣзі. (т., и п.) — предвозвѣстникъ, 
предвѣстникъ, предвѣстница. 

9 ргаеоссйраііо, бпіз, $. заблаговре¬ 
менное занятіе мѣста. 

ргаеоссйро, аті, аіит, аге, I) напе¬ 
редъ, заблаговременно занимать, овла¬ 
дѣвать, ііег, соііез: зосіоз.—II) пер.: а) 
напередъ овладѣвать, апіпюз: аіцш 1е- 
даііопѳ, назначать кого раньше (войны) 
легатомъ.— ѣ) опережать, пе аііегиіег 
аііегиш ргаѳоссирагеі, чтобы не пришелъ 
раньше другого; съ іп?., іегге Іе^ет, 
поспѣшить предложить законопроектъ на¬ 
роду, 

ргаеоріо, аті, аіит, аге, I) лучше 
желать, предпочитать, съ асе. съ іпі.— 
II) предпочитать, аіцб аіеі геі. 

ргаерапбо, ёге, впереди распрости¬ 
рать, разстилать, раскрывать, 

ргаерагйііо, бпіз, і. приготовленіе, 
ргаераго, аті, аішп, аге, заблаговре¬ 

менно приготовлять, заготовлять, пред¬ 
уготовлять, паѵез: зе асі ргоеііа: ргае- 
рагаіа оіаііо, заранѣе составленная р.: 
ѣепе ргаерагаіиш ресіиз, хорошо под¬ 
готовленное (ко всякимъ случайностямъ 
судьбы) сердце (■(•); рагі. зиЬзі., ех апіе 
ргаерагаіо, изъ запаса. 

ргаерёбіо, іѵі и Іі, Ііит, Іге, I) спе¬ 
реди спутывать, связывать, карт., зезе 
ргаеба, запутаться въ добычѣ. — II) пер., 
задерживать, мѣшать, препятствовать 
(особ, объ обстоятельствахъ), аіцппіи- 
дат: Ъопаз агіез, заглушать, подавлять. 

ргаереийёо, решіі, ёге, висѣть спе¬ 
реди, передъ ч. 

ргаерёз, рёііз, впереди или впередъ 
летящій, I) соб., о птицахъ, которыя 

ргаедиёгог 

летѣли передъ наблюдателемъ къ счастли¬ 
вому для него предзнаменованію или за¬ 
нимали мѣсто, обѣщающее удачу, тк. 
о самомъ полетѣ многозначительный, 
счастливый, благопріятный, ргаерез аѵіз- 
и зиЪзі. одно ргаерез: ргаереііз отіпа 
ріппаѳ (*(*).— II) быстро летающій, бы¬ 
стрый на лету, вооб. проворный: а) асу.: 
сіеиз, о Купидонѣ (|).— ѣ)" зиЬзі., боль¬ 
шая птица, рг. Іоѵіз, объ орлѣ (*[): Ме- 
йизаеиз, о Пегасѣ (*)*). 

ргаерііаіиз, а, ит, снабженный спе¬ 
реди (на концѣ) шаромъ, спереди закруг¬ 
ленный (какъ наша рапира). 

ргаерш^шз, е, очень жирный, прс- 
тучный (прот. ехіііз). 

ргаероПёо, ёге, имѣть большую срав¬ 
нительно съ другими силу, быть весьма 
сильнымъ, имѣть большую власть, имѣть 
перевѣсъ, аЪзоІ. или а^5 ге. 

ргасропбёго, аті, аішп, аге, перевѣ¬ 
шивать, пер., имѣть перевѣсъ. 

ргаербпо, рбяйі, рбзііит, ёге, класть, 
ставить, помѣщать впереди, передъ, 1) 
соб.: 1) вооб.: иШта ргітіз (^).— 2> 
въ част., ставить кого во главѣ чего 
(надзирателемъ, начальникомъ и т. п.), 
поручать кому начальство или надзоръ 
надъ чѣмъ, аІ^іп Ъеііо: а^т тѳеііа асіе: 
іп Іаеѵо сопш, поручить кому командо¬ 
ваніе лѣвымъ флангомъ: Шо Іосо ргае- 
розііиз, распоряжающійся (командующій) 
въ томъ пунктѣ. — II) пер.: 1) ргаеропі= 
по времени предшествовать, ргаерозііае 
саизае. — 2) предпочитать, ашіеіііат 
раігіаѳ. 

ргаербзШо, бпіз, Г. I) постановка впе¬ 
реди; отс. теіоп., предлогъ.— II) пред¬ 
почтеніе, преимущество, 

ргаербзііиз, см. ргаеропо. 
ргаерозіёгё, абѵ. превратно, навыво¬ 

ротъ. 
ргаерозіёгиз, а, ит, превратный, въ 

обратномъ порядкѣ; пер., а) несвоевре¬ 
менный, неумѣстный, ргаерозіегіз иіі- 
пшг сопзііііз, мы крѣпки заднимъ умомъ.— 
Ь) о лицахъ, навыворотъ дѣлающій что- 
н. = безтолковый. 

ргаербіелз, епііз, весьма могуществен¬ 
ный, весьма сильпый, имѣющій большую 
власть, рг. агтіз Коташіз; зиѣзі., ргае- 
роіепіез, сильные міра сего (прот. Ьи- 
тііез). 
ргаергбрёгб, асіѵ. очень поспѣшно, 

слишкомъ торопливо, опрометчиво. 
ргаергбрёгиз, а, ит, очень поспѣш¬ 

ный, торопливый, опрометчивый. 
9 ргаецпёгог, циезіиз вит, циёгі, па- 

передъ жаловаться (*)*)• 
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ргаегййіо — 492 — ргаезепз 

* ргаегайіо, аге, превосходить бле¬ 
скомъ. 

ргаегарійиз, в, шп, чрезвычайно бы¬ 
стрый. 

* ргаегі^езсо, гі^йі, ёге, спереди око¬ 
ченѣть, спереди замерзать. 

ргаегіріо, гірйі, геріиш, ёге, перехва¬ 
тывать, вырывать у кого что, отнимать, 
лишать кого чего, а) вооб.: аісі аппа 
(•(*): аісі Іаийет йезііпаіат. —• ѣ) въ 
част., а) предвосхищать, прежде вре¬ 
мени вырывать, (іеогиш іттогіаііит Ъе- 
исйсіитп іёзііпаііопе (съ поспѣшностью).— 
Р) что-н. предупреждать, заранѣе раз¬ 
страивать, Ьозііит сопзіііа. 

ргаегбйо, гбзі, гбзпт, ёге, спереди 
обгрызать, спереди отгрызать кусочекъ, 
Ьатшп (блевку съ крючка ■}*). 

ргаегб&аііѵпз, а, пт, раньше друтосъ 
спрошенный о мнѣніи, I) соб., какъ го- 
суд. 1. 1., прежде всѣхъ (первымъ) по¬ 
дающій въ комиціяхъ голосъ, сепіигіа 
рг., об. одно зиЪзі. ргаего^аііѵа, ае, і. 
центурія, подающая первою (въ центу- 
ріатскихъ комиціяхъ) голосъ; отс. ргаег. 
Апіепзіз зипіогит, т.-е. іипіогез перваго 
класса въ ігіЪиз Апіепзіз: отеп ргае- 
го§*, центурія съ правомъ подачи пер¬ 
ваго голоса, какъ предзнаменованіе (если 
ея названіе хорошо звучало): ргаего- 
даііѵат гепппііаге (о глашатаѣ), объ¬ 
явить результатъ подачи голосовъ первой 
центуріи. — И) пер., ргаего^аііѵа, аѳ, Г. 
а) предварительное избраніе, шііііагіз: 
сопііііогшп тііііпгіит.— Ь) счастливое 
предзнаменованіе, добрый знакъ, пред¬ 
вѣстникъ, ігіитрЬі, ѵоіипіаііз. 

ргаегишро, гйрі, гирішп, ёге, спе¬ 
реди обрывать, отрывать. 

ргаегиріпз, а, шп, РАф. I) крутой, 
обрывистый, стремнистый (о мѣстности); 
ріиг. зиЪзі., ргаегиріа, бгит, п. крутыя 
мѣста, обрывы. — II) пер., аийасіа, от¬ 
чаянная. 
ргаез, ргаейіз, ш. поручитель, пору¬ 

ка; теіоп., имущество поручителей, 
ргаейез ѵепйеге. 

ргаезаерё, із, п. I) ясли; пер., сегішп 
ргаезаере, презрит. = столъ (•)•).— II) 
стойло, конюшня; поэт. пер. = улей.' 

ргаезаеріе, заерзі, заерішп, Іге, спе¬ 
реди загораживать, огораживать, об. 
аідй аЦа ге. 

ргаеза^Іо, Іѵі и Іі, Іге, I) имѣть пред¬ 
чувствіе о чемъ, предчувствовать, пред¬ 
угадывать. — II) предзнаменовывать, 
предвѣщать. 

* ргасза^Шо, бпіз, і. предчувствова¬ 
ніе, предугадываніе, сила предвидѣнія. 

ргаеза^Ішп, Іі, п. I) предчувствіе. — 
іі) пер., предвѣщаніе, тк. предзнамено¬ 
ваніе. 
ргаеза&пз, а, пт, I) предчувствую¬ 

щій, тепз ргаезада таіі (*р).— II) пер., 
предвѣщающій, Мтеп (■)*). 

ргаезсізсо, Іѵі, ёге, напередъ узна¬ 
вать. 

ргаезсіпз, а, пт, напередъ знающій, 
съ деп. 

ргаезсгіЪо, зегірзі, зегіріпт, ёге, I) 
впереди писать, а) соб.: зіЪі потеп (*}■).— 
Ь) пер., приводить въ оправданіе, аЦт.— 
11) для подражанія предписывать или 
иредначертывать, 1) дѣлать предписаніе, 
опредѣлять, аісі аіщі: рг. (аісі) съ доп. 
предл. (съ циі, циій, диет ай тойит 
и т. п.): рг. (аісі) съ пе, иі пе с. сопр: 
аісі Іеде еі оШсіо ргаезегіріит езі съ 
іпі\; иі ірзе ргаезегірзегаі.— 2) пред¬ 
начертать, карт., іоппаш іиіигі ргіпсі- 
раіиз, начертать программу будущаго 
правленія. 

ргаезегірііо, бпіз, Г. I) написаніе впе¬ 
реди, отс. теіоп , надпись, титулъ, 1е- 
діз: зепаіиз сопзиШ; отс. пер., а) пред¬ 
логъ, отговорка, Ьопезіа.— Ъ) возраже¬ 
ніе, ргаезегірііопез саиііопездие (и огра¬ 
ниченія оговорками).—II) предписаніе, 
предназпаченіе, опредѣленіе, іп Ьас ргае- 
зегірііопѳ зетіЬогае, въ теченіе этого 
ограниченнаго получасового промежутка 
времени. 

ргаезегіріит, і, п. предписаніе, II 
соб., предписанныя границы, іпіга ргае¬ 
зегіріит (*|*). —И) пер., предписаніе, 
правило. 

ргаезёсо, зёсйі, зёсаіит и зесіит, 
аге, спереди обрѣзать, егіпез; карт., ай 
ип^иет, весьма тщательно, точнехонь- 
ко (|). 

ргаезепз, епііз, РАщ. присутствую¬ 
щій, I) вооб., относительно мѣста и вре¬ 
мени, присутствующій, настоящій, те¬ 
перешній, ргаезепіет айеззе, быть на¬ 
лицо: цио ргаезепіе, въ присутствіи ко¬ 
тораго : ргаезепз іесит ещ, лично: зегто, 
устная бесѣда: ргаѳзепіі іѳтроге (•(*), 
іп ргаезепіі, въ настоящее время, те¬ 
перь : іп ргаезепз или ргаезепііа, теперь- 
то, на первый случай, тотчасъ: іп гет 
ргаезепіет, на мѣсто происшествія илп 
дѣйствія (ѵѳпіге, регйисегѳ): іп гѳ ргае¬ 
зепіі, на мѣстѣ.—II) прегн., 1) нахо¬ 
дящійся налицо, немедленно наступаю¬ 
щій, немедленный, мгновенный, тогз 
(|): рѳеипіа, наличныя д.: йѳегеіит, 
немедленно состоявшееся р.— 2) немед¬ 
ленно, быстро дѣйствующій, дѣйства- 
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тельный, аихііішп: шаіиш (*(•): шетогіа 
ргаезепііог егаі, воспоминаніе было жи¬ 
вѣе.— съ іпі. = могущій, въ состояніи 
немедленно, о йіѵа ргаезепз іоііеге (іе 
^гасіи тогіаіе согриз (*(•). — 3) очевид¬ 
ный, явный, ога (і*). — 4) настоятель¬ 
ный, напирающій, ргаезепіі Ьеііо, подъ 
напоромъ в.: ]аш ргаезепііог гез егаі. — 
5) рѣшительный, неустрашимый, апіпшз, 
неустрашимость, присутствіе духа.— 6) 
помогающій, милостивый, сіеиз, йеа (I). 

ргаезепзіо, опіз, $. предчувствіе, 
ргаезепііа, ае, 1. I) присутствіе, аіф; 

отс., апіпіі, присутствіе духа, неустра¬ 
шимость.— II) прегн., дѣйствіе, впечат¬ 
лѣніе, сила, ѵегі (*)*). 
ргаезепііо, зепзі, зепзпш, Іге, пред¬ 

чувствовать, предугадывать, Мига. 
ргаезёре, ргаезёріо, см. ргаезаере, 

ргаезаеріо. 
ргаезегііш, асіѵ. особенно, въ особен¬ 

ности, об. со слѣд. дшнп, зі, диой. 
ргаезёз, зійіз, с. предсѣдательствую¬ 

щій, I) оберегающій, зиЪзі. = охрани¬ 
тель (-ница), защитникъ (-ница), особ, 
о богахъ. — П) руководящій, пекущійся, 
зиЪзі. = начальникъ (-ница), Ьеііі (о Ми¬ 
нервѣ •(*); тк. намѣстникъ. 

ргаезХйёо, вёйі, зеззиш, ёге, предсѣ- 
дать, карт.: I) оберегать, охранять, за¬ 
щищать, съ йаі., игЬі, іііпегі; особ, о 
божествахъ, Ьиіс іосо іетріодие; съ асе., 
о солдатахъ, а^гоз зиоз.— II) предсѣда¬ 
тельствовать = имѣть надзоръ надъ 
чѣмъ, завѣдывать, распоряжаться, ру¬ 
ководить, начальствовать, съ йаі., геЬиз 
игЪапіз; аЬзо!., іп адго Рісепо ргаезі- 
(ІеЪаі. 

* ргаезШагіпз, а, иш, служащій для 
защиты, обороны, тііііез, гарнизонные 
солдаты, гарнизонъ. 

ргаезійішп, Іі, п. сидѣніе передъ чѣмъ- 
л.; отс. I) соб., защита, помощь, а) 
вооб.: аіеі еззе ргаезійіо, служить кому 
защитою, защищать кого: аісі ргойсізсі 
ргаезійіо.— Ь) какъ воен. і. і., прикры¬ 
тіе, оборона, ргаезійіо еззе или геііп- 
диеге аісі геі.—II) теіоп.: 1) прикры¬ 
тіе, охрана, а) вооб.: ай іийісішп сит 
ргаезійіо ѵепіі: ^епегіз ргаезійіа, опора 
семьи. — Ь) въ част., какъ воен. і. і., 
гарнизонъ, охранительный отрядъ, стра¬ 
жа, караулъ, іЬі (іп сазігіз) ргаезійішп 
геііпдиеге: Ііаііа ргаезійііз іепеіиг, за¬ 
нята войсками: іепеге ргаезійііз игЬез; 
отс. карт., іп ргаезійіо Мі. — 2) оборо¬ 
нительный постъ, укрѣпленное мѣсто, 
укрѣпленіе, редутъ,лагерь и вооб. постъ, 
ргаезійішп оссираге: іпіга ргаеЗійіа Рот- 

ре^і еззе: ргаезійіо йесейеге, покинуть- 
постъ, дезертировать (карт., йе ргаезі- 
йіо еі зіаііопе ѵііае йесейеге): іпіга зиа 
ргаезійіа зе гесіреге. — 3) всякое вспомо¬ 
гательное средство, диой заііз еззеі ргае- 
зійіі, все необходимое для пропитанія к 
безопасности. 

* ргаезі&пШсо, аге, предуказывать. 
ргаеаі&піз, е, презамѣчательный, от» 

личный. 
* ргаезбпо, збпйі, аге, напередъ зву¬ 

чать. 
ргаезіаЪІІіз, е, превосходный, отлич¬ 

ный. 
ргаезіапз, апііз, РАф. превосходный, 

отличный, необыкновенный, аЬзо!.; аіда 
ге; іп аіда ге: съ %еп., апіті (|); съ іпі*. 
ргаезіапііа, ае, і. превосходство, от- 

лпчность. 
* ргаезіёз, зШіз, с. предстатель, за¬ 

щитникъ, Іагез, лары-покровители (•(•). 
ргаезй&іае, агиш, і. призраки, об¬ 

манъ, мороченіе. 
ргаезШйо, йі, Шиш, ёге, напередъ 

опредѣлять, заранѣе установлять, особ, 
йіет аісі геі или аісі. 

1. ргаезіо, айѵ. тутъ, подъ рукою, 
въ готовности, рг. еззе, быть наготовѣ, 
быть къ услугамъ, тк. аісі, пер., слу¬ 
жить, помогать, аісі: заіиіі іиае. 

2. ргаезіо, зШі, зіііит (и 
зШйгпз, аге, I) іпіг. стоять впереди, 
карт. = быть лучше, отличаться, іпіег 
Веі^аз: аіда ге; съ йаі. и асе. стоять 
выше кого, превосходить, аісі: аісі 
аіда ге: аідт аіда ге; ргаезіаі; лучше, 
съ іпѣ — II) іг. стоять за гс = ручаться 
за кого, что (въ чемъ), отвѣчать за гс,. 
1) соб. аідт или зе (за кого или себя): 
аідй: аідй аісі. — тк. йе аіда геили йе 
а1до;съасс. с. іпѣ — 2) пер.: а) испол¬ 
нять, совершать, оШсіит (тк. аісі, предъ 
кѣмъ); съ двумя асе., диае ііЪі іисипйа 
ргаезіаЪо. — Ь) соблюдать, наблюдать, 
ййеш (слово, обѣщаніе). — кого-н. въ из¬ 
вѣстномъ состояніи удерживать, аідт 
іпсоіишет, сохранить невредимымъ (•(*): 
зосіоз заіѵоз, спасти с. — с) аідт йпіЬиз 
сегііз (въ извѣстныхъ предѣлахъ). — 
прегн., сохранять, спасать, гет риЫі- 
сат: аісі таге, дѣлать безопаснымъ 
(•)-). — й) обнаруживать, являть, отпіа, 
ййет; гейех., рг. зе, являться, ѵісіогіа 
зе ргаезіаі (і*): рг. зе съ асе. ргаейіс., 
являть, оказывать себя какимъ-н., зе 
іпѵісіиш (*(*). — е) удерживать, хранить, 
сопзиеіийіпеш. — і) оказывать, Ьопогет 
йеЪііит раігі; тк. = давать, доставлять, 
зіірепйіиш ехегсііиі, выдавать ж.: зеп- 
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^епііат, высказывать свое мнѣніе (о се¬ 
натѣ). — $) навѣрное доставлять, гаран¬ 
тировать, ѵоіиріаіет регреіиат заріепіі. 

ргаезібіог, аіиз вит, агі, стоять на- 
готовѣ = поджидать, ожидать, съ баі. 
или асе. 

ргаезігіп&о, зігіпхі, зігіеіпт, ёге, 
I) стягивать, связывать, іаисет Іадиео 
(•]-). — II) спереди задѣвать, касаться, 
а) соб.: агаігі уошеге рогіат Сариае 
распе рг. — Ь) пер., притуплять, осла¬ 
блять, асіеш осиіогит: (и карт.) асіеш 
апіші или тепііз. 

ргаезіг&о, зігихі, зігисіит, ёге, I) 
строишь передъ чѣмъ, пер., Ябет іп 
рагѵіз зіѣі, напередъ снискивать въ не¬ 
значительныхъ дѣлахъ довѣріе къ себѣ.— 
II) поэт., спереди застроить, загородить, 
абіішп. 
ргаезйі, зйііз, с. прыгающій, танцую¬ 

щій впереди. 
* ргаезиІШбг, бгіз, ш. прыгающій, 

танцующій впереди. 
ргаезпііо, аге, прыгать, танцовать 

передъ чѣмъ, Ьозііит зі^піз. 
ргаезшп, Ш, еззе, быть впереди, 

стоять во главѣ; отс. I) стоять во главѣ 
какого-н. дѣла, завѣдывать, управлять, 
начальствовать, схегсііиі: адго соіешіо: 
роіезіаіі, исправлять должность.—аѣзоі., 
гдѣ-н. начальствовать, имѣть главное 
начальство (командовать), іЬі: іп Вгиі- 
іііз. — И) пер.: а) быть первьшъ, играть 
главную роль, принимать большое уча¬ 
стіе въ чемъ, іетегііаіі аіф. — Ь) за¬ 
щищать, тоепіЬиз игЪіз (о ларахъ •)*). 

ргаезйшо, зитрзі, зитріит, ёге, 
Ярать впередъ, I) соб., напередъ при¬ 
нимать, вкушать, боті барез (•)*).— II) 
пер., предвкушать, 1) вооб. — 2) въ 
част : а) напередъ представлять себѣ, 
Ъеіішп зре (*(*). — Ь) предполагать, пред¬ 
видѣть, ожидать, ео §гаѵіогет тіііііаш. 

ргаезйо, (зйі), зйіит, ёге, спереди 
обшивать; поэт. = спереди покрывать, 
ргаеіешріо, см. ргаеіепіо. 
ргаеіепбо, іепбі, іепзит или іепіпш, 

ёге, 1) протягивать впередъ, держать 
передъ собою, Ьазіаз бехігіз (і*). — 
поэт., пес сопщф иіпдиат ргаеіепбі 
іаебаз, я никогда не предъявлялъ при¬ 
тязаній на законный бракъ. — И) про¬ 
стирать передъ чѣмъ, 1) соб. и пер.: 
а) сііісіа: ѵезіет осеШз, закрывать 
глаза (*(*). — Ь) пер., зегтопет бесгеіо, 
предпослать; отс. ргаеіепбі, о мѣстно¬ 
сти, простираться, лежать, находиться 
передъ, у чего, іепие ргаеіепіит Шиз 

ісззе. — 2) карт., прикрывать = приво¬ 

дить что въ оправданіе, въ извиненіе, 
оправдывать что чѣмъ-л., аідб зесШіопі. 
ргаеіепіо (ргаеіешріо), аті, аішп, 

аге, напередъ ощупывать, I) соб., на¬ 
передъ изслѣдовать, пробовать, ііег Ъа- 
сиіо (*(*). — II) пер., напередъ пробовать, 
испытывать, дѣлать предварительное 
испытаніе, пробу чему, ѵігез (і*). 

* ргаеіёрезсо, іёрйі, ёге, напередъ разо¬ 
грѣваться, карт., напередъ возгорать- 
ся (■(•). 
ргаеіёг, I) абѵ. соб. передъ чѣмъ, мимо, 

отс. кромѣ, исключая, за исключеніемъ, 
піі ргаеіег саппа йііі (*(*): ргаеіег диат, 
см. ргаеіегдиат. — И) ргаер. с. асе.: 
1) въ пространствѣ, передъ, мимо, со- 
ріаз зиаз ргаеіег сазіга Саезагіз ігаби- 
сеге. — 2) пер.: а) о превышеніи мѣры, 
сверхъ, черезъ; отс. тк. противъ, во¬ 
преки, ргаеіег тобит, сверхъ мѣры,чрез¬ 
мѣрно: ргаеіег зреш оптіит: ргаеіег 
паіигат, не согласно съ требованіемъ 
природы. — Ь) о превосходствѣ, больше 
чѣиъ, преимущественно передъ, ргаеіег 
ееіегоз. — с) кромѣ, «) о томъ, что не 
относится къ чему-н., піѣіі педиѳ апіе 
гет педие ргаеіег гет Іосиіі зшпиз, ни¬ 
чего такого, что не относится къ дѣлу. — 
Р) о томъ, что исключено или отдѣлено 
отъ чего-н., оса) кромѣ, исключая, за 
исключеніемъ, отпез ргаеіег шшт; отс. 
ргаеіег Ьаес, ргаеіег еа, кромѣ того; 
съ предшеств. отрицаніемъ, піЬіІ ргае¬ 
іег ріогаге, ничего кромѣ плача, одинъ 
только плачъ (•(*). — /?/?) о томъ, что 
присоединяется къ чему-н. (часто со 
слѣд. еііаш или диодие), кромѣ, сверхъ, 
го^аѵіі, пит диіб аііиб іеггеі ргаеіег 
агсат? 

* ргаеіёга&о, ёге, мимо гнать, едишп, 
проѣзжать мимо (*(-). 
ргаеіёгёа, абѵ. I) кронѣ того, сверхъ 

сего. — II) (поэт.) послѣ того, впредь, 
диіздиат питеп «Гипопіз абогаі ргае- 
іегеа? 
ргаеіёгёо, Іі (рѣдко іті), Ниш, іге, 

I) іпіг. проходить мимо; поэт, о не¬ 
одуш., ипба ргаеіегііі, протекала мимо; 
пер., о времени, проходить, ргаеіегііі 
Ьога (*)•). — II) іг. проходить мимо, А) 
вооб.: 1) ботшп, поэт., о неодуш., гіраз 
йшпіпа ргаеіегеипі, текутъ въ своихъ 
руслахъ (*|*). — 2) пер.: а) о времени, ргае- 
іегііиз, а, ит, прошедшій, прошлый, 
іетриз, аеіаз. — Ь) отъ чьего-н. вѣдѣ¬ 
нія ускользать, оставаться неизвѣст¬ 
нымъ, поп те ргаеіегіі. — с) проходить 
мимо, а) вооб.: пиііит §ешіз сгибеіііа- 
ііз, оставлять безъ примѣненія. — р) 
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оставлять безъ впнмаііін, не упоминать, 
умалчивать (съ и безъ зііепііо); особ, 
о цензорахъ, при чтеніи сенаторовъ, въ 
наказаніе не упоминать кого-н. (кото¬ 
рый тѣмъ самымъ исключался изъ числа 
сенаторовъ), циаіиог. — у) кого-н. на¬ 
слѣдствомъ, подарками, должностью об¬ 
ходить, забывать, упускать изъ виду, 
РЫИрриз еі Магсеііиз ргаеіегеипіиг, ни¬ 
чего не получаютъ: Шіиш ігаігіз (въ 
завѣщаніи). — В) въ част., въ бѣгѣ опе¬ 
режать, 1) соб.: а^ш сигзи (|). — 2) 
пер.: а) превосходить, аіцт. — Ь) пе¬ 
реступать, шосіит (•)*). 

* ргаеіёгёциііо, аге, иимо проѣзжать 
«верхомъ. 

ргаеіегіёго, Ші, Шит, Іегге, нести 
мимо, разз. ргаеіегіеггі, проходить, про¬ 
ѣзжать мимо. 

ргаеіегМо, бге, мимо протекать, тое- 
чііа. 

ргаеіегдгёйіог, ^геззпз вит, &гёйі, 
проходить иимо, съ асе. 
ргаеіегіаѣог, Іарзиз вит, Іаѣі, мимо 

проскользать, протекать, проѣзжать (на 
кораблѣ), съ асе. (мимо чего), іипшішп 
(|): іеііигеш (•)*). 

ргаеіегшіз9Іо, бпів, Г. опущеніе, 
ргаеіегтіііо, тізі, тізвит, ёге, про¬ 

пускать, I) соб.: петіпет. - II) пер.: 
а) пропускать, біѳш, оссазіопеш, упу¬ 
стить. — Ь) оставлять, зееіиз, не совер¬ 
шить пр.; съ іпі., переставать. — с) въ 
рѣчи, сочиненіи пропускать, оставлять 
безъ вниманія, геш. — (1) оставлять без- 
иаказаннымъ. 
ргасіегциат, кромѣ. 
* ргаеіегѵесііо, бпіз, I. проѣздъ мимо, 

іп ргаеіегѵесііопе отпіит, въ томъ мѣ¬ 
стѣ, гдѣ всѣ должны были проѣзжать. 

ргаеіегѵёЬог, ѵесіиз вит, уёЬі, I) 
ѣхать мимо, проѣзжать (верхомъ, съ и 
безъ е^ио; на кораблѣ, съ и безъ паѵі, 
сіаззѳ), аЬзоІ. или съ асе.; отс. въ карт., 
іосиш зііепііо, проходить молчаніемъ: 
огаііо ргаѳіѳгѵесіа езі зсориіоз (преодо¬ 
лѣла трудности), или аигѳз ѵезігаз. — 
О) проходить мимо, Гогшп. 

ргаеіегѵбіо, аге, мимо летать, проле¬ 
тать, I) соб., аѣзоі. или съ асе. — II) 
пер., проскользать. 

ргаеіехо, іехйі, іехіит, ёге, I) спе¬ 
реди приткать; отс. пер., приводить въ 
оправданіе, выставлять какъ предлогъ, 

•сирібііаіет ігіитрЬі; съ асе. с. іпГ.— 
II) тканьемъ (или шитьемъ) спереди 
чжаймлять, обшивать, I) соб.: ригрига 
яаере іиоз іиі^епз ргаеіехіі атісіиз (•)*); 
стс. іо§а или іипіса ригрига ргаеіехіа, 

тк. одно іода ргаеіехіа, или зиѣзі., ргае- 
іѳхіа, аѳ, і. пурпуромъ обшитая тога 
(одежда высшихъ должностныхъ лидъ, 
царей римскихъ и дѣтей свободныхъ 
гражданъ до 17 лѣтъ); отс. теіоп., ргае¬ 
іехіа, ае, ?. (вс. ІаЪиІа), римская націо¬ 
нальная трагедія, въ которой героями 
были знаменитые мужи (прот. іо^аіа). — 
2) пер.: а) впереди ставить, вперѳдп 
снабжать, сагшеп ргішіз Ііііегіз зепіеп- 
ііа ргаѳіехііиг, первыя буквы стиховъ 
составляютъ изреченіе. — Ь) вооб., спе¬ 
реди прикрывать, закрывать, риррез 
ргаѳіехипі Іііога (*}*); карт., прикрывать, 
сиіраш потіпе сощи§іі (|). — с) укра¬ 
шать, Аи§изіо ргаеіѳхіиш потіпе іет- 
ріит (І). 

ргаеіехіа, ае, 1. см. ргаеіехо. 
ргаеіехіаіиз, а, ит, одѣтый въ тогу, 

обшитую пурпуровою полосою (ргаѳіех- 
іа), носящій тогу, обшитую и. и. 

ргаеіехіиш, і* п. предлогъ. 
ргаеіехійв, й, ш. I) прикраса, наруж¬ 

ный блескъ. — II) предлогъ. 
* ргаеііп^о, ііпсіив, ёге, напередъ 

намочить (і*). 
ргаеібг, бгів, ш. соб. тотъ, кто идетъ 

впереди (ргаеііог), предводитель, началь¬ 
никъ; отс. 1) въ гражданскомъ состоя¬ 
ніи, а) преторъ (главный начальникъ, 
намѣстникъ; о главѣ государства въ 
Капуѣ, Карѳагенѣ (*= суффѳтъ) и пр.; 
о консулѣ Рима, какъ верховномъ судьѣ, 
называемомъ тк. ргаеіог тахішиз. —* 
Ъ) въ част., съ 387 г. отъ основанія 
Рима, выборное должностное лицо, обла¬ 
давшее властью, какъ товарищъ консула 
по службѣ. — Съ 490 г. избирали двухъ 
преторовъ, ргаеіог игЪапиз и ргаеіог 
рѳгедгіпиз, изъ которыхъ первый вѣдалъ 
частныя тяжебныя дѣла римских ь гра¬ 
жданъ, а второй рѣшалъ тяжебныя дѣла 
римскихъ гражданъ съ иногородними, а 
также дѣла иногородцевъ; преторъ испол¬ 
нялъ свою должность одинъ только годъ, 
по истеченіи котораго отправлялся въ ка¬ 
чествѣ пропретора (ргоргаеіог) въ мирную 
провинцію; между тѣмъ какъ бывшій кон¬ 
сулъ отправлялся въ качествѣ проконсула 
(ргосопзиі) въ провинцію на военномъ по¬ 
ложеніи ; отс. тк. ргаеіог вм. ргоргаеіог, 
тк. вм. ргосопзиі; ргаеіог ргішиз, пер¬ 
вый преторъ, т.-ѳ. избранный первымъ 
(что служило знакомъ расположенія къ 
нему народа). — Отъ этихъ преторовъ 
надо отличать тѣхъ, на которыхъ воз¬ 
ложено было управленіе провинціями (съ 
526 г. отъ основанія Рима) со времени 
расширенія римскаго государства за пре- 
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дѣлами Италіи. — И) = огдагуубд, пол¬ 
ководецъ, главнокомандующій не рим¬ 
скихъ войскъ, особ, сухопутныхъ. 
ргаеібгіаппз, а, шп, преторіанскій, 

принадлежащій къ тѣлохранителямъ, 
ргаеібгішп, Іі, п. см. ргаеіогіоз. 
ргаеібгіиз, а, шп, I) асу.: А) къ пре- 

тору (амъ) относящійся, принадлежа¬ 
щій, преторскій, а) въ Римѣ: сотШа, 
собраніе народа для избранія претора, 
выборы претора: 3113 рг., пр. эдиктъ: 
роіезіаз (должность). — Ь) къ претору, 
пропретору (намѣстнику) относящійся, 
принадлежащій, прѳторскій, пропретор- 
скій, бопшз (казенная квартира пр. въ 
провинціи): соЬогз (свита). — В) къ пол¬ 
ководцу относящійся, принадлежащій, 
паѵіз, адмиральскій к.: ітрегіит, глав¬ 
ное начальство (надъ флотомъ): рогіа 
(ворота въ лагерѣ, близъ которыхъ 
стояла палатка главнокомандующаго): со¬ 
Ьогз, тѣлохранители полководца. — И) 
зиѣзі.: 1) ргаеіогіиз, Іі, т. бывшій пре¬ 
торъ, — 2) ргаеіогішп, іі, п. а) казен¬ 
ная квартира намѣстника въ провин- 
ціп. — Ъ) главная площадь въ рим. ла¬ 
герѣ съ палаткой полководца, главная 
квартира, йі сеіегііег сопспгзиз іп ргае¬ 
іогішп: ргаеіогіит бітіііеге, тіііеге, рас¬ 
пустить военный совѣтъ; поэт. = маточ¬ 
ная ячейка, маточникъ, ірза асі ргае- 
іогіа бепзае (арез) тізсепіиг. — с) тѣло¬ 
хранители императора (оба начальника 
ихъ назывались ргаеіесіі ргаеіогіо). 

ргаеійга, аѳ, Г. достоинство, должность 
претора, претура 

* ргаешпЪго, аге, замѣнятъ, карт. = 
помрачать, 
ргаепзіиз, а, пт, спереди прижжен¬ 

ный, обожженный, 
ргаеѵаіёо, ѵаійі, ёге, I) быть физи¬ 

чески чрезвычайно (весьма) сильнымъ; 
об. рагі. ргаеѵаіепз = пресильный, весь¬ 
ма здоровый (прот. іпйгтиз), .іиѵепіз. — 
II) пер., по значенію, важности, могу¬ 
ществу имѣть перевѣсъ, имѣть больше 
значенія или силы, преобладать; рагі. 
ргаеѵаіепз=имѣющій преобладаніе, весь¬ 
ма могущественный. 

ргаеѵаМиз, а, иш, весьма сильный, 
пгЬз: іегга, весьма плодородная (■(•). 
ргаеѵагісаііо, бпіз, Г. двоедушіе, вѣ¬ 

роломство, особ, адвоката или обвини¬ 
теля, тайно содѣйствующаго противной 
сторонѣ. 

ргаеѵагісаібг, бгіз, т. двоедушный, 
лицемѣръ; отс. рг. Саііііпае, лицемѣр¬ 
ный обвинитель К. 
ргаеѵагісог, аіиз зпш, агі, нарушать 

свой долгъ, кривить душою, лицемѣрить, 
особ, объ адвокатѣ и обвинителѣ, со¬ 
дѣйствующихъ противной сторонѣ. 

41 ргаеѵагпз, а, пт, совершенно пред¬ 
вратный. 
ргаѳѵёію, ѵехі, ѵѳсіпт, ёге, I) везти- 

впереди, впередъ, разз. ѣхать впереди, 
впередъ, впереди летать, едио, выѣзжать 
впередъ (едиііез ргаеѵѳсіі). — II) мимо 
везти, разз. ргаеѵеЬі = мимо ѣхать, 
течь, проѣзжать, протекать мимо, ргае- 
іег шкіесіт Іазсез. 

ргаеѵёпіо, ѵёпі, ѵѳпіит, іге, прежде 
приходить, Ьгеѵіоге ѵіа; съ асе. = опе¬ 
режать, упреждать, Ьозіет, іатат; отс- 
тогіе ргаеѵепіиз, застигнутый смертью. 
ргаеѵегго, ёге, напередъ выметать,, 

подметать (•)*). 
ргаѳѵегіо (ргаеѵогіо), ѵегіі (ѵогіі), 

ѵегзит (ѵогзпт), ёге, и (см. II, 1 и 2} 
ргаеѵегіог, ѵегіі, I) прежде приниматься 
за что, прежде запяться чѣмъ, и въ этомъ 
смыслѣ предпочитать, соасіі отпіЬи& 
еат гѳт ргаеѵегіі. — II) опережать, 1) 
соб.: ргаеѵегіеге ѵепіоз едио (•)*): ѵо- 
Іисгеп^иѳ іи^а ргаеѵегіііиг НеЪгшп 
(*(*). — 2) пер.: а) упреждать, преду¬ 
преждать, предотвращать, мѣшать, дѣ¬ 
лать излишнимъ, ненужнымъ съ асе.,, 
изит: ргаеѵегіипі те Іаіа (*(-): а^б ееіе- 
гііаіѳ ргаеѵегіеге; съ баі.; Ьиіс геіргае- 
ѵегіепбит ехізіітаѵіі. — Ь) овладѣвать, 
располагать въ свою пользу, апіто& 
атоге (*(•). — с) имѣть преимущество, 
имѣть больше значенія, быть важнѣе, 
иі Ъеііит ргаеѵегіі зіпегепі. — б) (бер. 
ргаеѵегіог, только въ формахъ ргаез.) 
обращаться къ чему прежде или скорѣе, 
Ший ргаеѵегіатиг (обратимъ прежде 
наше вниманіе на то обстоятельство), 
^Ш)<I еіс. (*(-). 
ргаеѵійёо, ѵійі, ѵізит, ёге, I) напе¬ 

редъ (прежде) увидѣть. — II) предви¬ 
дѣть. 

* ргаеѵіііо, (аѵі), аіиш, аге, напередъ 
портить, ^аг^ііет, заражать (і). 

ргаеѵіпз, а, пт, впереди идущій, пред¬ 
шествующій. 
ргаеѵбіо, аѵі, аге, летѣть впереди. 
ргадтаіісиз, а, ит, опытный въ го¬ 

сударственныхъ дѣлахъ, свѣдущій, Ьо- 
тіпез. 

ргапйёо, ргапйі, ргапзит, ёге, завтра¬ 
кать; съ асе. = закусывать чѣмъ. 

ргапбіит, Іі, п. завтракъ, закуска, 
(въ полдень; ср. ^епіасикт). 

ргапзиз, а, ит, позавтракавшій, за¬ 
кусившій (прот. ^е^ипиз); отс. сигаіиз еі 
ргапзиз, готовый къ выступленію въ по- 
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ходъ; ргапзиз, роіиз, обожравшійся, 
пьяный. 
ргаіепзіз, е, луговой, на дугахъ ра¬ 

стущій. 
рг&Шшп, і, п. лужокъ, 
ргаішп, і, п. I) лугъ; поэт, пер., 

Керіипіа ргаіа, море.—II) (поэт.) те- 
іоп., луговая трава, ргаіа іепеггіша. 

рг&ѵе, асіѵ. криво; отс. неправильно, 
дурно (прот. гесіе), рисіепз ргаѵе, изъ 
ложнаго стыда ф. 
ргаѵііаз, аііз, I1. кривость—I) непра¬ 

вильность, безобразіе, уродливость, 
тетЪгогшп.—И) пер., негодность, ис¬ 
порченность, обнаруживаемая въ образѣ 
мыслей и поступкахъ, странность въ 
сужденіяхъ, ложное направленіе. 

ргаѵиз, а, шп, кривой= неправиль¬ 
ный, безобразный, уродливый (прот. гес- 
іиз), I) соб.: тетЬга. — II) пер., а) 
вооб.: неловкій, неумѣстный, нехоро¬ 
шій, сегіашеп сит соііеда.— Ь) въ част., 
въ умств. и нравств. отнош., испор¬ 
ченный, дурной. 

ргёсагіиз, а, иш, выпрошенный, по¬ 
лученный изъ милости (прот. (іеЬііиз, 
^изіиз), І)вооб.: аихіііит, ІіЪегіаз: огаге 
ргесагіат орет; отс. ргесагіо, по прось¬ 
бѣ, изъ милости.— И) прегн., данный по 
просьбѣ, зависящій отъ милости дру¬ 
гихъ, временный, Гоппа ф; отс. рге¬ 
сагіо, по милости другихъ, временно, 

ргёсаііо, бпіз, І. моленіе, молитва, 
ргёсез, шп, см. ргех. 
*ргёсіае, агшп, і:. родъ винограда, 
ргёсог, аіиз зшп, агі, просить, мо¬ 

лить, съ мольбами взывать, I) вооб.: а) 
съ асе. регз., <Іеоз. — р) съ асе. геі 
(чего, о чемъ), Ьаес: орет. — у) рг. и 
аЦт рг. и (Ііос или еа) аѣ а^о рг. со 
слѣд. иі или пе с. соп]. или съ соп;.— 
II) желать кому добра или зла, Ъепѳ 
ргесагі, благословлять: таіе ргесагі, же¬ 
лать зла: аіеі гесНіит; прегя., рг. аіеі, 
проклинать кого. 
ргёЬепйо, ргёЬепйі, ргёЬепзшп, ёге и 

ргепйо, ргепсіі, ргепзшп, ёге, хватать, 
схватывать, I) вооб., о лидахъ: аЦт 
йехіга: аіф тапит или сіехігат; о 
почвѣ, зіігрез, охватывать стволы (пни; 
когда дерево пускаетъ корни •}■).— II) 
въ част.: а) захватывать насильно, «) 
вооб.: іп раіепіі ргепзиз Аедаео, застиг¬ 
нутый бурею (у). — р) схватить, за¬ 
держать, аЦт. — у) мѣстность захва¬ 
тить, РЬагшп.— Ъ) теіоп., достигать, 
огаз ІШіае ф: аЦт сигзи, догонять ф. 
ргёѣепзо и чаще ргепзо, аѵі, аіиш, 

аге, схватывать,брать, I) вооб.: тапиз, 

ЪгасЫа (за р. ■(•).— И) пер.: а) кого-н. 
схватывать, чтобы поговорить, аЦт.— 
Ъ) прегн., пожимать руку=заискивать 
у кого, просить у кого должности, раігез. 

ргёіиш, і, п. тиски, прессъ, 
ргёто, ргеззі, ргеззит, ёге, давить, 

жать, I) вооб.: 1) соб. и карт.: а) соб.: 
паіоз асі ресіога, прижимать (•)*): ап- 
диет, наступить на з. ф: Ггепа йепіе, 
грызть, кусать ф: аЦ<1 оге, высосать, 
съѣсть ф: тетЬга гоііз, ѣхать по чле¬ 
намъ (трупу •)*): ;щѵепсі ргеззі дидо, въ 
ярмѣ (у).—Ь) карт., давить=тѣснить, 
стѣснять, угнетать, песеззііаз ешп рге- 
теЪаі: ргеті аеге аііепо, бытъ обре- 
менену долгами. — 2) пер.: а) прика¬ 
саться, касаться. Шиз, подъѣзжать къ 
берегу, держаться берега ф: іпзиіат 
ргетіі атпіз, окружаетъ ф. — Ъ) дер¬ 
жать, Ггепа тапи ф.— с) Іосит, часто 
бывать у, на извѣстномъ мѣстѣ (ср. гра¬ 
нить мостовую), іогшп; на чемъ-н. си¬ 
дѣть, стоять, лежать, садиться, ложить¬ 
ся, зесііііа (+): іегда е^ш({): еЪиг(поэт.= 
курульное кресло •)*): заііиз топііцт 
ргаезіеіііз, занимать. — <1) покрывать, 
ігопсіе егіпет ф; отс.=скрывать, 1и- 
пшщие оЪзсига Іипа ргетіі, скрываетъ 
свой свѣтъ=заходитъ ф: а^сі іегга, 
зарыть ф: озза, похоронить ф; карт., 
а) какъ бы хоронить, те ргѳззіі аііа 
^иіез, я лежалъ безъ чувствъ въ глубо¬ 
комъ снѣ ф.—р) подавлять, скрывать, 
таить, сигат зиЪ согйѳ (*(*): аЬ}<1 оге, 
умалчивать о чемъ ф.— е) давленіемъ 
дѣлать, выдѣлывать что-н., Іас, дѣлать 
сыръ ф.—Г) тѣснить, напирать, пре¬ 
слѣдовать, оррійит оЪзійіопе, держать 
въ осадѣ: сегѵит а<1 геііа, загонять въ 
тенета (*)*); карт., приставать къ кому 
съ рѣчью, вопросами, не давать покоя; 
преслѣдовать, а^т: ^иит а<1 ехеипйит 
ргетегеіиг, хотя его заставляли выйти: 
ргорозііит, упорствовать въ своемъ на¬ 
мѣреніи ф: рг. ѵосет аіф, крѣпко 
запомнить и настаивать на чьемъ словѣ 
ф.—д) обременять, отягощать, нагру¬ 
жать, сагіпаѳ ргеззае ф.— И) прегн.: 
1) вдавливать, сіепіез іп ѵііе ф: ргеззо 
уотеге ф: сиЪііит, облокотиться ф; 
пер., отмѣчать, гет поіа. — 2) выда¬ 
вливать, выжимать, а) = потушить, ід- 
пет ф.— Ъ)=выжимать, ѵіпа ф.— 3) 
давить внизъ, спускать, опускать, а) 
соб.: «) вооб.: сштшп, ѣхать низко ф: 
тшніиз ргетііиг йеѵехиз іп аизігоз, спу¬ 
скается (•)*): аиіаеит ргетііиг ф. — 
Р) сажать, ѵігдиііа рег адгоз ф.—у) 
посредствомъ вдавливанія дѣлать обра- 
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зовывать, дѣлать глубокимъ, зиісит, про¬ 
вести глубокую б. (1*). — <*) повадить на¬ 
земь, поражать, убивать, ігѳз іапшіоз 
(|). — Ъ) карт.: а) словами унижать, 
уничижать, аЦт, или презирать, Ьшпа- 
па отпіа. — подавлять = превосхо¬ 
дить, перевѣшивать, іасіа ргетапі аппоз 
(1*)* — У) подавлять своею силою = дер¬ 
жать въ своей власти, рориіоз сііііопе: 
ѵепіоз ішрегіо, обуздывать своего властью 
в. (*(•): зегѵіііо рг., держать въ рабствѣ 
(*[*). —4) сдавливать, сжимать, а) вооб : 
08 (ротъ і): соіішп іациео, душить кого 
(•(•): осиіоз, закрыть (|). — Ь) стяги¬ 
вать, затягивать. ЬаЬепаз (і*),— с) об¬ 
рѣзать, ѵііет шее (і*). — 5) задержи¬ 
вать, удерживать, останавливать, сиг- 
зит, замедлять полетъ: ѵезЪі^іа, задер¬ 
живать шаги: ѵосет, понизить голосъ, 
тк. Бамойать (і*), отс. въ связи = за¬ 
молчать (*(*): Іисет, не пропускать (о 
тучѣ). 

ргсшіо, ёге, см. ргеЬепйо. 
* ргепзаііо, бпіз, I. домогательство 

ДОЛЖНОСТИ. 

ргепзо, аге, см. ргеііепзо. 
ргеззё, абѵ. сжато, пер., кратко.— 

въ части., точно, опредѣленно, ргеззіиз 
а§егѳ. 

* ргезвіо, бпіз, Г. давленіе, теіоп. = 
подставка подъ рычагомъ для подъема 
тяжестей, подъемный клинъ* 

ргеззо, аге, давить, жать, а) прижи¬ 
мать, сіпегез асі ресіога (*}*). — Ь) вы¬ 
жимать, иЬега, доить (*[•). 

1. ргеззнз, а, иш, РАф. сжатий, 
I) соб., медленный, ргеззо дгасіи или 
ребе. — II) пер., сжатий — а) умѣрен¬ 
ный, пониженный, ѵох. — Ь) краткій, 
сжатый, огаііо. — с) точный, опредѣлен¬ 
ный, ТЬисусІісіез ѵегЫз ргеззиз. 

2. ргеззйз, йз, т. давленіе, ропсіегиш. 
ргёіібзё, а(1ѵ. драгоцѣнно, велико¬ 

лѣпно. 
ргёіібзпа, а, иш, а) цѣнный, драго¬ 

цѣнный, великолѣпный (прот. ѵіііз, зог- 
<1і<1из); пеиіг. ріиг. зиЪзі., ргеііозіззіта 
гегит зиагит. — Ь) (поэт.) тратящій 
много денегъ, йесіесогшп рг. етріог, до¬ 
рого платящій 8а позоръ. 

ргёіішн, Іі, п. цѣна, стоимость вещи, 
I) соб. и карт.: рг. сопЯсегѳ, назначить 
цѣну (о глашатаѣ): рагѵі (тіпіті) рге- 
ііі еззѳ, дешево (весьма дешево) стоить; 

карт., орегае еогшп ргеііит Іасеге, оцѣ¬ 
нивать ихъ службу: еззе іп зио ргеііо, 
имѣть настоящую цѣну (*(*). — II) пер.: 
1) деньги, а) деньги, какъ цѣна 8а что- 
н., ргеііо, за деньги: ша^по ргеііо, ва 

большія деньги, дорого: рагѵо ргеііо, 
дешево. •— Ь) деньги, цѣнность, сопѵегзо 
іп ргеііит (въ золото) Йео (•(•). — 2) на¬ 
града, мзда, а) въ хорошемъ смыслѣ: 
шапиз ргеііит, нздѣльная плата, зара¬ 
ботокъ: ЬаЪез ргеііит, ты получилъ на* 
граду (1*): ргеііо аШсеге, награждать (*)*).; 
особ., орегае ргеііит, награда за трудъ; 
отс. езі орегае ргеііит (стоитъ того, 

чтобы) съ іп!.; іасегѳ орегае ргеііит, 
сдѣлать что-н. стоящее труда. — Ь) въ 
дурномъ смыслѣ, возмездіе = наказаніе, 
ргеііит езі тогі (*(•). 

ргех, ргёсіз, ?. (только въ йаі., асе. 
и аЫ.), чаще ріиг. ргёсез, ргёсит, прось¬ 
ба, мольба, отпіЬиз ргесіЬиз реіеге, вся¬ 
чески умолять, въ част., а) молитва, 
еЪгшп ргесез ас ѵоіа. — Ь) проклятіе, 
ргесез сіігае. — с) пожеланіе, аііегпае 
ргесез (*)*). 
ргібёт, айѵ. передъ тѣмъ, а) давно; 

отс. ]ат ргіеіет, уже давно. — Ь) нередъ 
тѣмъ. 

ргнііё, а<Іѵ. за день до, наканунѣ, съ 
асе., деп. или со слѣд. циат, ргіеііе еит 
(Ііет: издие а<1 ргіеііе саі. 8ері.: ргіШе 
е^з сііеі: ргіеііе циат ехсѳзіі е ѵііа. 

ргітаетиз, а, иш, очень молодой (|). 
ргішапиз, а, иш, въ первому легіону 

принадлежащій. 
ргітагіиз, а, ит, одинъ изъ пер¬ 

выхъ; отс. знатный, 
ргішірііиз, і, т. см. 1. рііиз. 
ргітШае, агит, і. первенцы плодовъ, 

первые плоды; поэт. пер.,.зро1іа еі ргі- 
тіііаѳ, первые плоды побѣды: тізегаѳ, 
несчастный первый (военный) опытъ. 
ргітб, аеіѵ. вначалѣ, сначала, сперва 

(во времени); отс. цишп ргішо, какъ 
только. 

ргітопііит, Кі, п, первое (самое) 
начало, происхожденіе; въ част. = вос¬ 
шествіе на престолъ. 

ргітбгіз, е, первый, I) по порядку 
первый, передній, и рагііі. = передняя 
часть, ргітогіѣиз ІаЬгіз аіііп^егѳ или 
еизіагѳ (карт.)=слегка касаться чего-н., 
поверхностно заниматься чѣмъ-н.; ріиг. 
зиЪзі., ргітогез, передніе, передніе ряды 
(какъ воен 1. 1.). — И) пер., по поло¬ 
женію первый, передовой, знатнѣйшій, 
зиѵепіиз (молодежь). 

ргітйш, айѵ. I) сперва, на первый 
разъ, прежде всего; отс. во-первыхъ, 
съ послѣд. <1ѳіп<1ѳ, ішп еіс.: ргітйш 
отпіит, прежде всего. — II) впервые, 
въ первый разъ. — III) съ иі, иЫ, диат, 
тк. зітиіас или зітиі, какъ только; отс. 
циат ргітит, какъ можно скорѣе* 
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ргітиз, а, ит, см. ргіог. 
ргіпсврз, сіріз, первый по порядку, 

1) соб.; рг. зепаіиз, первый по списку 
'Сенаторъ: іпргоеііит іЬаі, раньше всѣхъ 
вступалъ въ с.—Щ пер., по положенію 
первый, знатнѣйшій, именитѣйшій, глав¬ 
ный, глава, главное лицо, столпъ, I) 
вооб.: ргіпсірез рЬіІозорЬі: рг. сіѵііаііз, 
высокопоставленныя лица: гегит риЫі- 
сагит ргіпсірез, государственные мужи: 
ргіпсірез сіѵііаііз (и въ связи одно ргіп¬ 
сірез), внатные, великіе люди, столпы 
государства: рг. .іиѵепіиііз (знатнѣйшій 
изъ молодежи, особ, изъ всадниковъ, 
съ ап с. аЫ., іп ^игѳ сіѵііі рг.; съ &еп. 
или съ асі с. асе. = преимущественно 
передъ другими одаренный, преимуще¬ 
ственно передъ другими способный къ 
чему, іп^епіі еі йосігіпае, первый по уму 
и образованію.— 2) въ част.: а) винов¬ 
никъ, глава, рг. Зіоісогшп: іііѳ поЫІі- 
Шіз ѵейігаѳ рг., вашъ прародитель: ргіп- 
сірет ехзШіззѳ ай зизсіріепбат гаііопет 
Ьогит зіисііогит, первый подалъ мысль 
іс. — Ь) государь, царь, особ, объ импе¬ 
раторахъ. — с) ргіпсірез, первонач. пер¬ 
вый строй, впослѣд. второй строй (между 
Ьазѣаіі и ігіагіі); отс. ргіпсерз, а) ма¬ 
нипулъ (— двѣ центуріи) принциповъ 
(т.-ѳ. перваго или второго строя), зідшіт 
ргіті ргіпсіріз: ргітиз ргіпсерз ргіогіз 
сепіигіае, должность центуріона первой 
центуріи перваго манипула. — 0) центу¬ 
ріонъ принциповъ, т.-ѳ. перваго или вто¬ 
рого строя (въ манипулѣ было ихъ два: 
чюпіигіо ргіог [первой центуріи] и сеп- 
іигіо розіегіог [второй центуріи того же 
манипула] или ргітиз, зесипІиз еіс. ргіп¬ 
серз [центуріонъ перваго, вторфго к 
манипула перваго или второго строя]). 

ргіпсіраііз, е, I) первый, первоначаль¬ 
ный, саизае. — II) къ главной площади 
(къ сборному пункту) въ лагерѣ (ргіп- 
чйріа) относящійся, рогіа рг. йехіта, зі- 
пізіга, правыя, лѣвыя боковыя ворота: 
рг тіа, широкая поперечная улица въ 
лагерѣ. 
ргіпсіраійз, йз, т. первое мѣсто, пер¬ 

венство, І)вооб., іепегѳ ргіпсіраіит зеп- 
іепііае, имѣть право подавать свой го¬ 
лосъ прежде всѣхъ. — II) въ част.: а) 
первое мѣсто, главенство, ргіпсіраішп 
іасііопіз іопеге, стоять во главѣ партіи.— 
•Ь) главное начальство, гегемонія, Оаіііаѳ, 

“надъ Г.— с) верховная власть, ргіпсі- 
раідіз аі^ие ітрѳгіит, вся гражданская 
и военная власть. — Й) въ философіи, 
руководящее начало, основная сила, 

•апіті. — е) начало. 

ргіпсіріит, Іі, п. начало, I) соб.: іп 
ргіпсіріо, вначалѣ: аргіпсіріо, сначала.— 
II) теіоп.: 1) начало, происхожденіе, 
і<1 езі рг. игЬіз; ріиг. ргіпсіріа, элементы, 
гегит* рігіз: паіигае или паіигаііа, вро¬ 
жденныя побужденія. — 2) о томъ, кто 
полагаетъ начало, а) какъ госуд. 1. 1., 
о трибѣ или куріи, которая первою по¬ 
давала свой голосъ, Гаисіа сигіа Йііѣ рг., 
первая подавала голоса. — Ь) виновникъ, 

Огаесіа ргіпсіріит тогіз йііі (*}*).— 3) 
какъ воен. 1. 1., ргіпсіріа, бгит, п. а) 
первый рядъ, первый строй, Фронтъ. — 
Ь) главная площадь, главная квартира, 
дорога въ лагерѣ (гдѣ находились палатки 
полководца, легатовъ и трибуновъ). 

ргХбг, пеиіг, ргійз, бгіз, зирегі. ргі¬ 
тиз, а, ит, I) сотр. ргібг, ргійз, 1) по 
мѣсту, первый (изъ двухъ), передній 
(прот. розіегіог), ргіогез рейез. — 2) пер.: 
a) по порядку и времени, первый (изъ 
двухъ), прежній, предыдущій (прот. ра- 
зіегіог), сопзиі аппі ргіогіз; ^ш ргіог 
(прежде) оссираѵіі: ргіоге Іосо йісеге, 
прежде, сперва: ргіоге аезіаіе, въ пре¬ 
дыдущее лѣто: Біопузіиз ргіог, старшій; 
отс. ргіогез, предки (-}*).— Ь) по поло¬ 
женію, стоящій выше, болѣе важный, 
лучшій, гез пиііа ргіог роііо^иѳ ѵіза 
езі.—ІІ) зирегі. ргітиз, а, ит, первый, 
1) по мѣсту, первый, передній, рагз 
аейішп; часто ргітиз съ сущ. = ргіта 
рагз аіф геі: іп ргіта ргоѵіпсіа; зиѣзі., 
ргоѵоіапі іп ргітшп (къ передней боевой 
линіи).— 2) пер., а) по порядку и вре¬ 
мени (прот. розігетиз), ргітиз ди^ие, 
см. ^шз^ие: ргітиз ігішпрЬапз игѣет 
іп^геззиз езі; поэт, и послѣ - авг. часто 
вм. айѵ ргітшп, напр. зроііа, ^иае 
ргіта оріта аррѳііаіа, вначалѣ, сперва: 
дишп ргіта ехатіпа йисипі, какъ только 
(•}•); рагШіѵ.: ргіта посіе, въ началѣ ночи: 
іп ргіта ри^па, въ началѣ с.: ргіто 1и- 
тиііи, въ началѣ тревоги (+); зиЬзі., 
ргітшп, і, п. начало, ргіта паіигае, 
главныя побужденія; отс. іп ргітіз, вна¬ 
чалѣ, прежде всего, прежде всѣхъ. — 
b) по положенію ас, первый, знатнѣй¬ 
шій, важнѣйшій, главнѣйшій, лучшій, 
Ьотіпез, сотіііа, т.-ѳ. сепіиггаіа и ігі- 
Ъиіа: рагіѳз ргітаѳ или одно ргітаѳ, 
главная роль (напр. ргітаз а^еге, играть 
гл. р.); пеиіт. ріиг. зиЪві., ргіта Ьа- 
Ъегѳ или (*(-) ргіта іепѳге, занимать пер¬ 
вое мѣсто: асі ргіта, особенно, преиму¬ 
щественно (і*): іп ргітіз и сшп ргітіз, 
особливо, преимущественно. 

* ргізсб, асіѵ. постаринному = попро¬ 
сту, рг. а^егѳ сшп аідо. 
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ргізеиз, а, пт, I) старинный, древній 
(прот. гесепз); особ, съ побочнымъ по¬ 
нятіемъ почтенности, о томъ, что отно¬ 
сится къ древнему или золотому вѣку, 
депз тогіаііит (у): тогез. — II) (поэт.) 
пер., прежній, ѵешіз, потеп. 

ргізііпиз, а, пт, I) прежній, ргізііпит 
апітшп егда а^т сопзегѵаге; отс. іп 
ргізііпиш гезіііиеге, привести въ прежнее 
состояніе. — П) въ част., прошлый = 
предыдущій, вчерашній, <1іѳз. 

ргізііз, із, рѣдко (поэт.) тк. різігіх, 
ісіз, I. морское чудовище, китъ, акула, 
пила-рыба; пер., а) китъ, какъ созвѣз¬ 
діе (!). — Ъ) быстроходный корабль, 

ргійз, а<іѵ. прежде, 
ргіиздпат, прежде чѣмъ, 
ргіѵаііт, агіѵ. частнымъ образомъ, 

a) вооб. (прот. риЫісе), какъ частный 
человѣкъ, отъ своего имени, для себя.— 
b) у себя, рг. зе іепеге, оставаться дома 
(прот. оѣѵіат едгесіі). 
ргіѵаііо, бпіз, і. лишеніе, избавленіе, 
ргіѵаіиз, а, пт, частный (прот. риЫі- 

сиз), а) о неодуш,, частный, принадлежа¬ 
щій или касающійся частнаго (отдѣльнаго, 
одного) липа (прот. риЫісиз, соттипіз), 
а^гі: ѵііа: іпз'нгіае, личныя: ргіѵаіо соп- 
зіііо, безъ уполномочен^ отъ государства, 
на свой страхъ (прот. риЫісо сопзіііо); 
пеиіг. зиЪзі., іп ргіѵаіит, для частнаго 
употребленія: іп ргіѵаіо, у себя, дома: 
ех ргіѵаіо, нзъ своего дома, тк. = изъ 
частнаго имущества, изъ собственныхъ 
средствъ.— Ь) о лицахъ, частный (не 
состоящій на службѣ), ргіѵаіиз ѵіг, Ъото 
и одно ргіѵаіиз, частное лицо, 

ргіѵі&па, ае, Г. падчерица, 
ргіѵі&пиз, і, ш. пасынокъ; отс. ргі- 

ѵі^пі, сводныя дѣти. 
ргіѵШдІит, Іі, п. особое повелѣніе, 

исключительный законъ, рг.Іегге сіе аЦо. 
ргіѵо, аѵі, аіиш, аге, соб. отъ чего-н. 

отдѣлять, I) въ дурномъ смыслѣ = ли¬ 
шать чего, аідт ѵііа.—II) въ хорошемъ 
смыслѣ = освобождать, избавлять отъ 
чего, а^т іпіигіа. 

ргіѵиз, а, шп, отдѣльный, I) соб., от¬ 
дѣльный, единичный, Ъотіпез.—И) пер.: 
а) при раздѣленіи, Отдѣльно взятый, 
каждый порознь, ргіѵоз ІаріДез зііісез 
зесит іегге, каждый по камню. — Ъ) осо¬ 
бенный, собственный, ігігешіз (|). — 
c) = лишенный чего-н., безъ чѳго-н., 
тіііііаѳ (•)*). 

1. ргб! или ргбЫ іпіец. для выражѳ- 
нія удивленія и жалобы, о! съ пот., 
асе., ѵос.; иногда = къ сожалѣнію, къ 
несчастію,іапіит,ргоЫ <1е§епегатиз еіс. 

2. ргб, ргаер. с. аЫ., передъ, I) соб., 
въ пространствѣ, а) передъ, въ виду, 
Іедіопез рго сазігіз сопзіііиіі; при гла¬ 
голахъ движенія, рго сазігіз зиаз соріаз 
ргойисеге, вывести и расположить передъ 
лагеремъ. — Ь) впереди на, впереди у, 
рго зи^езіи, рго ігіЬипаІі, съ каѳедры: 
рго сопііопе, въ собраніи.—И) пер., 
для означенія: 1) защиты, пользы, за 
(прот. сопіга или іп аідт), йішісаге рго 
раігіа.—2) о замѣщеніи, представитель¬ 
ствѣ, подобіи, равеногвѣ гс: а) вмѣсто* 
взамѣнъ, отъ имени, рго соііе^іо, отъ 
имени к.: рго ѵаііо саггоз оЬііее*д. — 
Ъ) какъ, въ качествѣ, рго ѵісііз (аЬіегипі): 
рго агіеіе, наподобіе тарана: рго оегіо 
ргоропеге, утверждать за достовѣрное: 
рго запо Гасеге, поступать какъ чело¬ 
вѣкъ благоразумный: ігапзіге рго ігачз- 
Гида (какъ б.): йісеге рго іезіітопіо, вы¬ 
сказывать при допросѣ свидѣтелей, или= 
передавать за достовѣрноѳ свидѣтель¬ 
ство: зе рго сіѵе дегеге, вести себя какъ 
гражданинъ (т.-ѳ. исполнять обязанности 
и пользоваться правами гражданина); 
отс. тк. рго ео, ас зі еіс., такъ, какъ 
если бы.— 3) вознагражденія, возмездія, 
за, въ награду за, рго ѵесіига зоіѵеге 
(заплатить).— 4) отношенія, по, смотря 
по, сообразно съ, ргоеііит аігосіиз, диат 
рго питего ри^папііит іиіі, чѣмъ можно 
было ожидать, судя по гс: рго рогііопе, 
соразмѣрно: рго іетрогѳ еі рго ге, со¬ 
образно съ временемъ и обстоятель¬ 
ствами: рго шеа рагіе, насколько отъ 
меня зависитъ; отс. рго зе диіздие, 
каждый по мѣрѣ своихъ силъ: рго ео 
(сообразно съ тѣмъ) со слѣд. ас пли 
аідие или диат, диапіит: рго ео чио(І, 
въ силу того, что: рго ео иі, сообразно 
съ тѣмъ какъ, смотря по тому какъ: рго 
ішрегіо, въ силу власти, повелительно: 
рго іиа ргшіепііа, сообразно съ твоимъ 
благоразуміемъ (судя по тв. бл.).— 5) 
побужденія, дѣйствія, черезъ, посред¬ 
ствомъ, йегі рго ігіЬипо аегіііет. 
ргба&бгиз, і, т. предсѣдательствую¬ 

щій въ правленіи — первое должностное 
лицо въ нѣкоторыхъ городахъ Сициліи. 

* ргбаѵііиз, а, иш, прадѣдовскій, уна¬ 
слѣдованный отъ дѣдовъ. 
ргбаѵиз, і, ш. I) прапрадѣдъ, пра^ 

дѣдъ. — II) пер., предокъ. 
ргбЪаЪПіз, е, I) достойный одобренія, 

порядочный, огаіог.—II) съ чѣмъ можно 
согласиться = вѣроятный, правдоподоб¬ 
ный, возможный. 

ргбЬаЬШіаз, аііз, I. правдоподобіе, 
вѣроятность. 
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ргбЬаЬШіёг,а<іѵ. 1) достойнымъ одобре¬ 
нія образомъ, похвально. — И) достой¬ 
нымъ вѣроятія образомъ, правдоподобно. 

ргбЬаіІо, бпіз, Г I) соб., признаніе 
чего-н. годнымъу а) испытаніе, смотръ.— 
Ь) одобреніе,. принятіе.— II) доказатель¬ 
ство, приведеніе доказательства, тк. съ 
^еп. оЪ$. (е]из геі). 

ргбЬаібг', огіз, т. одобритель. 
ргбЪаіиз, а, ит, РАф*. I) испытап- 

ный, дѣльный, хорошій. — II) пріятный, 
милый, дорогой, аіеі. 

ргбЪё, а<Іѵ. дѣльно, хорошо, какъ слѣ¬ 
дуетъ. 
ргбЬИаз, а(І8,1. добропорядочность = 

честность, добросовѣстность. 
ргбЪо, аѵі, аіит, аге, I) соб. призна¬ 

вать что-н. годнымъ или негоднымъ, отс. 
1) относительно годности, доброты, по¬ 
длинности испытывать, а) соб., о физи¬ 
ческой годности, о цензорахъ, ѵіііат ри- 
Ыісат: орега. — Ь) пер., о нравствен¬ 
ной годности, оцѣнивать что по чему, 
судить о чемъ по чему, аЦй ех еѵепіи.— 
2) признавать, считать или находить 
что годнымъ, дѣльнымъ, считать достой¬ 
нымъ одобренія, соглашаться на что-н., 
одобрять, а) соб., какъ физически дѣль¬ 
ное, йотит аіф. — Ь) пер., какъ дѣль¬ 
ное въ умственномъ и нравственномъ 
отношеніяхъ, саизат еі Ьотіпет; съ 
двумя асе., аЦт ітрегаіогет, призна¬ 
вать кого главнокомандующимъ; съ іпГ. 
(признавать цѣлесообразнымъ, полез¬ 
нымъ, признавать за благо) или съ асе. 
с. іпГ.— II) оЪ)., являть предъ кѣмъ 
что-н. какъ дѣдьноо, годное къ употре¬ 
бленію, дѣлать что-н. достойнымъ одоб¬ 
ренія, доставить кому чѣмъ удоволь¬ 
ствіе, снискать себѣ чѣмъ чье одобреніе, 
исполнить что-н. къ чьему удовольствію, 
а) вооб.: ѵігіиіеш, доказать на дѣлѣ: 
зиат орѳгат: ѵиіпиз рго ісіи ^Іабіаіогіз 
ргоЬаіиг, принимается за ударъ: ее рг. 
аісі, снискать чье одобреніе, нравиться 
кому: аісі ргоЬагі, являться достойнымъ 
одобренія, нравиться: аісі тіпиз ргоЬа- 
іит еззе, не нравиться. — Ь) посред¬ 
ствомъ доказательствъ дѣлать что-н. 
правдоподобнымъ, вѣроятнымъ, пред¬ 
ставлять что правдоподобнымъ, доказы¬ 
вать, егітеп, саизат; съ асе. с. іп!., 
въ разз. съ пот. с. іпГ. = доказывать, 
представлять доказательства. — с) выда¬ 
вать кого за кого, аЦт рго аЦо. 

ргбЬгбзив, а, ит, позорный, постыд¬ 
ный, мерзкій. 
ргбЪгит, і, п. I) позорное дѣло, по¬ 

стыдный поступокъ, мерзость; въ част.= 

распутство, прелюбодѣяніе, ргоЬгі іпзіти- 
Іазіі Іетіпат. — И) пер., позоръ, срамъ; 
въ част., поношеніе, ругательство. 

ргбішз, а, ит, дѣльный, хорошій, а) 
въ физич. и умств. отнош.: аг^епіит: 
іп&епіит. — Ь) нравств., добропорядоч¬ 
ный = честный, добродѣтельный, благо¬ 
нравный, скромный, Шіиз. 

ргбсасііаз, а(із, І. назойливость, дер¬ 
зость, безстыдство, 

ргбсасііёг, абѵ. нахально, дерзко, 
ргбсах, сасіз, назойливый, дерзкій, 

безстыдный. 
ргосёйо, сеззі, сеззшп, ёге, шество¬ 

вать впередъ, итти впередъ, подвигаться 
впередъ, тк. съ оттѣнкомъ исходнаго 
пункта = выступать, выходить, I) соб. 
и пер.: 1) соб.: а) вооб., съ айѵ. (аісі 
оЬѵіаш); съ аЬ, сіе или ех с. аЫ.; съ 
ай, іп, апіе или ехіга с. асе.; съ зир. 
1. (напр. ѵізиш). — Ь) какъ воен. I. 1., 
объ отдѣльныхъ солдатахъ или отря¬ 
дахъ. — с) о появленіи въ публичномъ 
мѣстѣ, выступать, выходить, являться, 
іп тейіит, показываться среди народа 
(въ народномъ собраніи). — 2) иер.: о ко¬ 
рабляхъ и военныхъ машинахъ, подви¬ 
гаться впередъ, ѵіпеае раоіо ргосейші*.— 
II) карт.: А) вооб.: а) вооб.: подвигать¬ 
ся впередъ, доходить, ІіЪегіиз аШи^ие 
ргосеззі, я слишкомъ свободно вышелъ 
изъ предѣловъ темы и вдался въ по¬ 
дробности: іп шиііиш ѵіпі ргосеззіззе, 
много выпили вина: ео ргоссззіі ѵесог- 
біае, иі еіс., дошелъ до такого безумія, 
что гг. — Ь) при зачетѣ итти дальше= 
продолжаться, не прекращаться, считать¬ 
ся, зіірепсііа, аега аісі ргосейипі; отс. 
пер., итти на пользу, быть полезнымъ, 
шеа Ъепе Гасіа геі риЫісае ргосейипі.— 
с) по времени непрерывно продолжаться, 
зіаііопез ргосейипі. — <І) о времени, по¬ 
двигаться впередъ, проходить, пшііит 
сііеі ргосеззегаі.— В) прегн., а) о ли¬ 
цахъ, имѣть успѣхъ, гесіѳ (*(*). — Ь) о 
дѣйствіяхъ и обстоятельствахъ, удавать¬ 
ся, а) такъ или иначе, т.-е. удачно или 
неудачно итти, такъ или иначе кончать¬ 
ся, поп заііз ех зепіепііа: аісі рагит.— 
/9) соверщенно прегн., аЬзоЬ = итти съ 
успѣхомъ, удаваться, счастливо оканчи¬ 
ваться, аісі сопзіііа ргосейипі. 

ргбееііа, ае, Г. I) буря (тк. карт., 
напр. ргосеііаѳ сіѵііез, гражданскія сму¬ 
ты).— И) пер., рг. ециезігіз и одно рг., 
стремительная атака конницы. 
ргбееііозиз, а, ит, бурный, а) обиль¬ 

ный бурями, ѵег. — Ъ) ас*іѵ. = вызываю¬ 
щій бурю, ѵепіиз. 
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ргосёг, сёгіз, т., об. ріиг. ргосегез, 
знатнѣйшіе, аристократы, аристократія 
(прот. ѵиі&из, раирегез) 

* ргбсёгё, айѵ. длинно, въ длину, рго- 
сегіиз рпфсіит ЬгасЫиш, свободно вы¬ 
тянутая р. 
ргбсёгёз, пт, т. си. ргосег. 
ргбсёгНйз, аііз, і. высокій ростъ, 

стройность, выпшна, длина. 
ргбсёглз, а, шп, высокаго роста, вы¬ 

сокій, стройный, длинный (прот. Ъгѳѵіз). 
* ргбсезэіо, бпіз, і. движеніе впередъ 

войска (прот. гейііиз). 
ргбсеззйз, йз, ш шествіе впередъ, 

движеніе впередъ; отс. карт , а) даль¬ 
нѣйшій ходъ, поступательное движеніе, 
зіп іп ргосеззи (въ процессѣ) соеріі сги- 
йезсеге тогЬиз (|). — Ь) въ част.: 
успѣхъ, благополучный исходъ. 

ргбсіао, сійі, ёге, ниспадать, падать, 
ргбсіпсійз, йз, т препоясываиіе, отс. 

преимущественно готовность къ сраже¬ 
нію, об. іп ргосіпсіи, готовый къ сраже¬ 
нію, въ боевомъ порядкѣ, незадолго до 
сраженія. 

* ргбсіатаібг, бгіз, т. крикунъ, гор¬ 
ланъ (о плохомъ адвокатѣ; ср. брехунъ). 

ргбсіато, аѵі, аіит, аге, громко кри¬ 
чать, аЬзоІ. или съ асе. с. іп?.; рго аідо, 
презр. = защищать кого. 

ргбеііпо, аѵі, аіипі, аге, впередъ на¬ 
клонять, впередъ нагибать, таге іп 1і- 
Іога (■(■); карт., афиѵаге гет ргосііпаіат, 
ускорить приближеніе дурного исхода 
дѣла. 

ргбеііѵё и ргбеііѵі, айѵ. покато, на¬ 
клонно . 

ргосііѵіз, е, и ргосііѵпз, а, иш, подъ 
гору идущій, покатый, отлогій, наклон¬ 
ный, I) соб.: ѵіа; зиЪзі. рѳг ргосііѵе, 
подъ гору, внизъ. —■ II) карт.: а) склон¬ 
ный, расположенный къ чему, готовый 
на что. — Ъ) легкій для исполненія: рго- 
сііѵе езі аіеі съ іпГ. 

ргбеііѵііаз. аііз, Г. I) покатость, отло¬ 
гость, наклонность, рагѵиіа — И) карт., 
склонность, расположеніе къ болѣзнямъ, 
страстямъ. 

ргосііѵпз, а, пт, см. ргосііѵіз. 
ргбеопзиі, зйііз, т. проконсулъ, во 

время ^республики намѣстникъ и коман¬ 
дующій войсками въ провинціи, иногда, 
какъ подчиненное намѣстнику лицо, толь¬ 
ко командующій войсками; обыкновенно 
на эту должность отправлялся бывшій 
консулъ. 

ргосопзйіагіз, е, проконсульскій, іта- 
&о, тѣнь консульской власти (о власти 
военныхъ трибуновъ). 

ргбеопзйіаійз, йз, т. достоинство ж 
должность проконсула, проконсулатъ. 
ргбеог, агі, требовать, добиваться. 
* ргбсгазііпаііо, бпіз, I1. откладываніе 

(до завтрашняго дня), отсрочка. 
ргбегазііпо, аѵі, аіпт, аге, отклады¬ 

вать (до слѣдующаго дня; ср. кормить- 
завтраками), отсрочивать. 
ргбегёаііо, бпіз, Г. произрожденіе, 

рожденіе. 
ргбегёаібг, бгіз, т. родитель, винов¬ 

никъ, творецъ, шшиіі; ріиг. » родители. 
* ргбегёаігіх, ігіеіз, і. родительница. 
ргбегёо, аѵі, аіпт, аге, произрождать, 

рождать, производить, аЦт ех или бе 
аідо, прижить съ кѣмъ. 

* ргбсйЪо, аге, лежать передъ чѣмъ,, 
лежать раскинувшись (Ф). 

ргбеййо, сййі, ейзшп, ёге, ковать, 
епзѳз г)*); карт., обрабатывать, обра¬ 
зовывать, Ііп^иат 
ргбейі, айѵ. I) далеко, вдали, издали, 

ргосиі, ргосиі езіе, прочь, прочь I (•(■); 
часто съ аЪ с. аЫ. и съ аЫ. — И) пер., 
далеко отъ чего-н., ргосиі еггаге, очень 
ошибаться; съ аЫ., рг. йиѣіо, безъ со¬ 
мнѣнія. 

ргбеиіео, аѵі, аіит, аге, топтать, а^ 
неодуш., истаптывать, мять, сгезсепіез* 
зе^еіез іп ЬегЬа (■(■). —ѣ) одуш., растап¬ 
тывать, аідт; особ, о конницѣ, растоп¬ 
тать, смять, аіят (-(•): зиа зиЪзійіа. 
ргбситЪо, сйЬйі, сйЫіит, ёге, накло¬ 

няться впередъ, иагибаться, I) вооб.: 
а) соб., о гребцахъ, сегіаішпѳ зшпто, 
налегать (•(*). — Ь) нер., о балкахъ, ло¬ 
житься въ наклонномъ положеніи, зесип- 
йит паіигат Яитіпіз. — И) прегн., па¬ 
дать впередъ, падать наземь, падать 
ницъ, 1) соб. и пер.: а) соб. объ одуш., 
аЬзоІ. пли (*|*) съ іп с. аЫ.;еъіпс. асе.; 
особ, о просящихъ и умоляющихъ, Ьшпі 
(|): аіеі ай рейез или ай &епиа аіф, 
упасть кому въ ноги. — Ь) пер., о хлѣбѣ, 
полечь, о строеніяхъ, падать, обрушать- 
ся, аЬзоІ., или съ іп с. асе. — 2) карт., 
погибать, прогадать, гез ргосиЪиѳгѳ 
теае (і*). 
ргбейгаііо, бпіз, Г. попеченіе, завѣ¬ 

дываніе, управленіе, особ, по порученію 
или по должности, I) вооб.: зресіозі ті- 
пізіегіі: гѳі риЫісае. — II) въ част.: по¬ 
печеніе объ отвращеніи несчастья = очи¬ 
щеніе отъ чѳго-н., ргойі$іі. 

ргбейгаібг, бгіз, ш. попечитель, 8а- 
вѣдывающій, управляющій, гедпі, пра¬ 
витель государства; въ част., а) главно¬ 
управляющій имѣніями. — Ъ) завѣдующій 
доходами императора въ провинціи. 
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* ргосйгаігіх, ігісіз, Г. попечитель¬ 
ница. 

ргбсйго, аУі, аішп, ,аге, имѣть попе¬ 
ченіе, заботиться, I) вооб.: согриз {*)*): 
яасгШсіа риЫіса.—II) въ част.: а) за- 
вѣдывать чьими-н. дѣдами, управлять, 
быть чьимъ повѣреннымъ въ чемъ-н., 
аідз пе&оііа.—Ь) печься объ отвраще¬ 
ніи чего-н. очистительными средствами= 
очищать, умилостивлять, ргобі&іа. 

ргосшто, сйсиггі и сиггі, сигзшп, 
ёге, впередъ бѣжать, впередъ выбѣ¬ 
гать, 1) соб. о лицахъ: а) вооб., аѣзоі., 
съ ех с. аЫ. или съ іп (въ, къ) с. асе.—Ь) 
какъ воеп. і. і., выступать, ех асіе: 
ехіга асіет: іп Ьозіез.—2) пер., о морѣ, 
устремляться впередъ, аііегпо §иг&і1е 
ф; о неодуш., выступать, выдаваться, 
простираться, аЬзоІ. или съ іп с. асе. 

ргбеигзаііо, бпіз, Г. выбѣганіе, впе¬ 
редъ = набѣгъ, перестрѣлка. 

*ргосигза1бг, бгіз, ш. какъ воен. і. 
і. ргосигзаіогез, застрѣльщики, легкій 
передовой отрядъ. 

ргбеигзо, аге, выбѣгать впередъ= 
перестрѣливаться (прот. гесиггеге). 

ргбеигзйз, йз, т. выбѣганіе впередъ, 
выступленіе. 

ргбеигуиз, а, ит, изогнутый, кри¬ 
вой ф. 

♦ргбеиз, і, т. женихъ, пер., вооб. 
искатель. 

ргббёо (=рго-ео), Іі, Кит, іге, итги 
впередъ, I) относительно іегт. а ^ио= 
выходить, выступать, 1) соб.: а) вооб., 
съ абѵ. (аіеі оѣѵіат); съ ех о. аЫ.; съ 
іп с. аЫ.; съ іп с. асе. (особ, ргобігѳ 
іп риЫісит, и одноргобіге, показывать¬ 
ся въ обществѣ). — Ъ) публично высту¬ 
пать въ качествѣ актера, артиста к (іп 
зеепат), свидѣтеля. — 2) карт.: а) 
являться, появляться, сопзиеіибо рго- 
біге соери. — Ъ) выходить изъ чего= 
становиться, ргобіз ех ^ибіее Бата Іиг- 
різ ф.—II) относительно іегт. а<Циет= 
итти впередъ, двигаться впередъ, 
1) соб. и пер.: а) соб.’Лощриз, аб Гаи- 
сез (о корабляхъ). — Ъ) пер., о возвы¬ 
шенностяхъ, выступать, выдаваться, 
гирез ргобіі іп аедиог ф.— 2) карт.: 
чиабат ргобіге іепиз (*)■). 
ргббіео, сііхі, бісіит, ёге, напередъ 

назначать,опредѣлять, біет; въ част., 
отсрочивать, откладывать, біет іп УIII 
іб. ЕеЪг. 

ргббіеШбг, бгіз, т. продиктаторъ, 
имѣвшій власть диктатора, 

ргобі^ё, абѵ. расточительно. 
* ргойі^епііа, ае Г. расточеніе. 

ргббІ^іаШёг, абѵ. чудовищнымъ 
образомъ=неестественно, странно (|). 
ргбйі^ібзиз, а, ит, чудовищный= 

чудесный, неестественный, странный. 
ргбйі^ішп. И, п. чудесное явленіе, 

особ., дурное знаменіе; пер., а) про¬ 
тивоестественное дѣяніе, чудовищ¬ 
ность.—(объ одуш.) чудовище, 
ргббіео, ё&і, ёге, расточать. 
ргббщиз, а, ит, расточительный, Л 

соб., тк. съ &еп., аегіз, де жалѣющій 
(+): апітае, не щадящій жизни Ж.— 
II) поэт, пер., богатый, имѣющій въ 
изобиліи, тк. съ зеп., агсапі йбѳзрг., 
болтливость ф. 
ргбдКіо, опіз, Г. предательство, а) 

доносъ. — Ь) измѣна. 
ргбйК&г, бгіз, ш. предатель, измѣн¬ 

никъ. 
ргббо, бібі, (Шит, ёге, I) вынимать 

наружу, доставать, I) (поэт.) вооб.: Ме- 
бизаѳ ога, показывать: іитозо сопбііа 
уіпа сабо. — 2) въ частч: а) (поэт.) пер., 
о почвѣ, производить, Геіит оііѵаѳ.— 
Ь) доводить до общаго свѣдѣнія, а) для 
руководства, ради предостереженія іс, 
выставлять, давать, ехетріит. — р) объ¬ 
являть, назначать, Йатіпега. — у) повѣ¬ 
ствовать, разсказывать, диаѳ зегіріогез 
ргобібегипі. — д) открывать, обнаружи¬ 
вать, егішеп ѵиііи ф: іоеіоге сабаѵегіз 
ргобНа езі тогз. — с) измѣнически пре¬ 
давать, измѣнять, аідт: аідт (тк. сіаз- 
зет) аісі; тк. = оставлять кого на про¬ 
изволъ судьбы, аідт, аідб (напр. игѣет, 
раігіат: йбет, нарушить данное слово, 
поступить вѣроломно): аідт аб саебет: 
аідт іп отпез сгисіаіиз. — И) переда¬ 
вать, а) вооб.: аЦб аб тетогіат розіе- 
гііаіетдие; особ, устно или письменно 
передавать = повѣствовать, разсказы¬ 
вать, ргобеге тетогіат аіф геі или бе 
аЦа ге: рг. тетогіа аЦб, устно пере¬ 
давать: рг. тетогіае аідб, передавать, 
разсказывать: тк. тетогіае ргобібегииЬ 
съ асе. с. іпГ.: тетогіае ргобііиг или 
ігабііиг съ асе. с. іпГ. — Ъ) въ част.: 
размножать, депиз а запдиіпе Теисгі ф. 

* ргбббсёо, ёге, открыто учить, про- 
повѣдывать ф. 

* ргббгбпшз, і, т сѣверо-восточный 
вѣтеръ, который дулъ восемь дней предъ 
восхожденіемъ Сирія. 

ргобйсо, бихі, бисіит, ёге, впередъ 
вести, I) вооб = выводить, приводить, 
a) вооб., едиоз, іитепіа (изъ города).— 
b) войска выводить, соріаз рго сазігіз: 
ѳхегсіішп іп асіет. — с) выводить въ 
публичное мѣсто, а) въ народное со- 



ргбйисіб — 504 ~ ргопсіо 

браніе, на судъ :с выводить, выставлять, 
аЦт: аЦт съ іп или асі с асе. (наир, 
іп сопііопет, а(1 рориіит); съ двумя 
асе. (наир. аЦт іезіет іп Зезііит). — р) изъ заключенія выводить, приводить, 
а^т сарііе іпѵоіиіо а<1 песет или иі 
зесигі Гегіаіиг. — у) актера гс на сцену, 
акрп. — <і) провожать, сопровождать, а) 
вооб., акрп. — р) покойника, акрп Ги- 
пеге (I*). — е) хитростью гс завлекать, 
заманивать, акрп ?н§а ѵеЬетепіі.— II) 
прегн.: А) соб. и пер.: 1) соб., двигать 
впередъ, ипат паѵет Іоп^іиз.— 2) пер.: 
а) растягивать, произносить протяжно, 
(прот. соггірегё), ргітат Ііііегат.— Ь) 
производить, создавать, поѵа (= поѵа 
ѵосаѣиіа *)•). — с) взращивать, воспиты¬ 
вать, зоѣоіет (|). — В) кар.: }.) кого-н. 
доводить до чего, побуждать, а^5 ге 
ргобисі, иѣ еіс.— 2) возводить, возвы¬ 
шать, отличать, а^ш, а^ш отпі &епе- 
ге Ьопогіз. — 3) по времени затягивать, 
a) =в затягивать, длить, продолжать, соп- 
ѵіѵішп а<1 тиііат посіет ѵагіо зегто- 
пе; поэт., іе ѵіѵае ргобисапі Іпсегпае, 
бит еіс., пусть горящія свѣчи дадутъ 
тебѣ продлиться, пока гс. — Ь) отклады¬ 
вать до другого времени, гет іп Ьіе- 
тет. — с) кого-н. проводить, сопбісіопі- 
Ьиз Ьипс, диоаб роіезі, ргобихіі. — 4) 
время проводить, сепат (|). 

* ргбйпсіё, абѵ. протяжно,долго (прот. 
Ьгеѵііег). 
ргобисііо, бпіз, і. удлиненіе, про¬ 

дленіе. 
ргббисінз, а, шн, растянутый, длин¬ 

ный, а) въ пространствѣ, пеѵе тіпог 
пей зіі диіпіо ргобисііог асіи іаЬиІа (•)•).— 
b) по времени, долгій, ехііиз (огаііо- 
піз). 
ргоеІШбг, бгів, т. воинъ, ратникъ. 
ргоеііог, аіив вит, агі, сражаться, 

бороться (тк. пер.), аЬзоІ. или съ абѵ. 
(соттіпиз, етіпиз); сит аЦо; сопіга 
а^т; ребіЪиз (спѣшившись, на ногахъ). 

ргоеЙшп, Іі, п. сраженіе, ргоеііит 
соттіііеге (дать) сит аЦо. 

ргбіапо, аті, аіиш, аге, лишать свя¬ 
тости; пер., оскорблять. 

ргбГапия^ а, от, I) несвященпый, не¬ 
освященный, нечистый (прот. засег, 
сопзесгаіиз), а) соб.: Іосиз: аѵіз, вловѣ- 
гоая (*(■): а^б Гасеге ргоГапит, осквернять 
(•}•); зиЬзІ., ргоГапа, бгит, п. людское, 
мірское добро (прот. застит, засга, свя¬ 
тыня).—Ъ) (поэт.) пер.,безбожный,тепз, 
РЬогЬаз. —II) въ част., въ священно¬ 
дѣйствіе не посвященный (прот. іпіііа- 
іпз); пер.! непросвѣщенный! упі&ііз (|). 

ргбГесІІо, бпіз, Г. отъѣздъ, уходъ, о 
войскѣ, выступленіе (прот. абѵепіиз, ге- 
ѵегзіо; тк въ ріиг.); пер., приходъ, ре- 
сипіае, доходъ. 
ргбГссіб, абѵ. навѣрно; въ самомъ 

дѣлѣ, дѣйствительно. 
ргоГесійз, йз, т. успѣхъ. 
ргбГёго, ійіі, Шит, іегге, выносить, 

I) вооб., выносить, выставлять, прино¬ 
сить, 1) соб.; а) вооб.: аіеі ресипіат, 
давать: питтоз ех агса, вынуть, до¬ 
стать * соштеаіиз ех адгіз сіеѵііз іп 
ѵіат. — Ь) изъ извѣстнаго мѣста выда¬ 
вать, аппа ех оррібо. — с) часть тѣла 
выставлять, высовывать, сариі (•[•).— 
б) что-н. публично предъявлять, показы¬ 
вать, іаѣиіаз іезіатепіі. — 2) карт.: а) 
выносить на бѣлый свѣтъ, дѣлать из¬ 
вѣстнымъ (крот, сопііпеге, сизіобіге), 
a) вооб.: а^б іогаз. — р) въ качествѣ 
изобрѣтателя, а^<1 іп азресіит Іисет- 
^ие. — Ь) упоминая, приводя что-н. от¬ 
крыто высказывать, приводить, упоми¬ 
нать, акрі: аЦт (наир, іезіез). — II) 
прегн., впередъ подвигать, впередъ вы¬ 
двигать, отодвигать дальше, 1) соб.: а) 
вооб.: ребет, свободно и безпрепят¬ 
ственно двигаться впередъ (въ карт. *[•). — 
b) какъ воен. 1. і.: зі&па, двигаться въ 
походъ, выступить: сазіга, снять лагерь, 
двинуться въ походъ (ср. с.). — с) раз¬ 
двигать, расширять, йпез а§гі риЪІісі 
раиіаііт: сазіга. — 2) карт.: а) по вре¬ 
мени^ продлить, аіф іаіа (•[•).—Ь) срокъ 
или что-н. откладывать, отсрочивать, 
4іет: ехегсііит (собраніе войска); отс. 
гез рг., откладывать отправленіе обще¬ 
ственной дѣятельности: гез ргоіаіае, 
остановка въ дѣлахъ, закрытіе судеб¬ 
ныхъ мѣстъ. 
ргбіеззіо, бпіз, Я I) публичное объ¬ 

явленіе, открытое заявленіе. — II) въ 
част.: а) соб., публичное (офиціаль¬ 
ное) заявленіе, офиціальное показаніе 
своего имени, состоянія, званія. — Ъ) 
теіоп., (офиц. указанное) занятіе^ юа- 
дісае агііз. 
ргбГеззбг, бгів, т. учитель, обучаю¬ 

щій публично. 
* ргбГезвбгІив, а, пт, учительскій, 

наставническій. 
ргбіезіпз, а, пт, непраздничный, біез 

или (І) Іих, буднишній, или рабочій день. 
ргбПсІо, Іесі, Іссішп, ёге, подвигаться, 

впередъ; отс. пер., успѣвать, дѣлать 
успѣхи, а) о лицахъ,: піЫІ іп орри^па- 
ііопе: а<1 геіщиі іетрогіз (на будущее 
время) расет аЦие оііит рагит ргой- 
сііиг, мало выигрывается для :с = ігоі- 
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обрѣтается мало ручательства за миръ 
ас. — Ъ) о неодуш., содѣйствовать, ло¬ 
потать, быть полезнымъ, гаго: аіщиій (*)*). 

ргбПсізсог, Гесіиз зшп, Нсізсі, отпра¬ 
вляться, уѣзжать (о корабляхъ, отплы¬ 
вать, уходить въ море; о войскѣ, высту¬ 
пать), I) соб. (прот. гейігѳ геѵегіі), съ 
пйѵ. ео(іѳт, аісі оЪѵіат); съ аЫ. (изъ, 
отъ); съ ех с. аЫ.; съ ай или іп, рег, 
иііга, ѵегзиз с. асе.; съ сит с. аЫ.; 

-съ сопіга, айѵегзиз с. асе.; съ асе. Іосі 
•(наир. АШпит); при обозначеніи дѣли 
•съ ай с. асе. (напр. ай йогтіепйит); 
•съ йаі. (напр. аісі аихіііо, зиЪзійіо, кому 
па помощь); съ зир. 1. (напр. а^т 
аф'иіит). — II) пер.: а) съ обозначе¬ 
ніемъ дѣли, переходить къ чему, ай геіі- 
чріа. — Ъ) съ обозначеніемъ исходной 
точки, а) отправляться отъ чего, начи¬ 
нать съ чего, аЬ Ьос іпіііо. — Р) про¬ 
исходить, проистекать, имѣть начало, 
-аЪ аіяа гѳ и (+) аЬ аіцо. 

ргбШёог, іеззиз зшп, ёгі, громко и 
публично объявлять, открыто говорить, 
I) вооб., аѣзоі. или аідй; съ асе. с. іпі. 

■(напр. зѳ гѳіаіигшп).— Рагі. раза., при¬ 
знанный, явный, сиіра (|). — II) въ 
част.: 1) открыто заявлять, признавать 
себя, «) съ асе. регз.: атіешп (*)-): съ 

•асе. с. іпі. (напр. зе йеГепзогет еззе). — 
Р) съ асе. геі = объявлять что предме¬ 
томъ своихъ занятій, своею спеціаль¬ 
ностью, рЫІозорЪіаш. — 2) обѣщать, 
•а) = обѣщаться, орегат, зіийіит; или 
•съ асе. с. іпі. (напр. зе ѵепіигит); рагі;. 
разз.> агта ргоіёзза (|). — Ь) сулить, по¬ 
давать надежду на что, ^гапйіа или 

тоа§па (*(-). — с) открыто, офиціально 
объявлять, показывать, ігшпепѣит: рг. 
потоп или одно ргойіегі, явиться на 

•службу, записаться въ военную службу. 
* ргбАідаібг, огіз, т. расточитель. 
ргдйі^аіпз, а, иш, пропащій, не¬ 

честный. 
ргоШ&о, аѵі, аіит, аге, повергать на¬ 

земь, I) соб., поражать, сокрушать, 
•соріаз Ьозііит. — И) пер.: а) политиче¬ 
ски губить, ниспровергать, уничтожать, 
ч>рез Іапіаз: аЦт. — Ъ) относительно 
душевнаго настроенія, подавлять, удру¬ 
чать, а^т. — с) нравственно угнетать, 
обезсиливать, зепаіогіа зшіісіа: отпіа 
ай регпіеіет ргойі&аіа еі регйііа, пол¬ 
нѣйшее нравственное паденіе и испор¬ 
ченность. — й) справиться, сладить, рѣ¬ 
шить, Ьѳіішп, гез ргойі§аіа езі. 

ргбйо, аѵі, аіит, аге, выдувать, 
фоб. н пер.). 

ргбййепз, епііз, РАсЦ. текущій, а) 

соб.; отс. зиЬзі., ргойиепз, епііз, I. про¬ 
точная вода.— Ь)пѳр., плавный; зиЬзі.. 
ргойиепз, епііз, п. потовъ рѣчи, плав¬ 
ность. 

* ргбЙбепіёг, айѵ. потовомъ, карт. = 
въ изобиліи. 

* ргбййеп(1а? ае, Г. теченіе, потовъ. 
ргбАйо, Йихі, Аихит, ёге, вытекать, 

течь, ех топіе, іп таге: а^иаргоЙиепз. 
проточная вода; карт., аЪ Ьіз ГопііЪиз 
ай Ьотішіт Іатат, незамѣтно достиг¬ 
нуть. 
ргбййуішп, 11, п. истеченіе, 
ргбіог, Шиз зшп, агі, высказывать, 

говорить (і*). 
ргбібге, см. ргозшп «у 
ргбШ^Іо, Пі^і, Гй&ііит, ёге. I) іпіг. 

убѣгать, бѣжать, аЬзоІ. или съ айу. 
(ізііпс, Іоп^іиз); съ аЪ или ех с. аЫ.; 
съ аЫ. (йото); съ іп с. асе., съ ай с. 
асе. (ай Ііозіез).—И) іг.: бѣжать, из¬ 
бѣгать, а^гоз (у). 

ргбГй^из, а, иш, бѣгущій куда-н., 
бѣжавшій откуда-н.,ивъ этомъ смыслѣ= 
бѣглый, а) вооб.: а) объ одуш., аЬзоІ. 
(отс. поэт. ЗсуіЬез, скитающійся). — р) 
о неодуш., сштиз (*(-). — Ь) о солдатахъ 
2с, бѣгущій (ргойі^і йізсейипі, обра¬ 
щаются въ бѣгство). — с) изъ отечества 
бѣжавшій—изгнанный, бездомный, аѣзоі. 
или съ аЫ., съ аЪ или ех с. аЫ. (рѣдко 
съ &еп., ге$пі); зиЬзі., ргойі&из, і, т. 
бѣгледъ, изгнанникъ (*)-). 
ргбГппйо, Іййі, іизит, ёге, проливать, 

изливать, 1) соб. и пер.: А) соб.: а) 
Іасгітаз осиііз (■(■). — р) гейех.: зе рго- 
йшйеге и тейіаі. ргойіпйі, проливаться, 
политься, особ, о слезахъ, крови (ѳ сег- 
ѵісе і*). — В) пер.: 1) быстро выпус¬ 
кать, а) вооб., гей. зе ргоГ. или те¬ 
йіаі. ргойіпйі, объ одуш. = высыпать, 
вылетать, хлынуть. — Ь) изъ себя из¬ 
ливать, выпускать, а) вооб.: апітат іп 
саиза, испустить духъ; особ, ртомъ из¬ 
давать, сіатогет, кричать. — Р) произ- 
рождать, производить, іеггае іеіи рго- 
іипйі. — 2) не жалѣя жертвовать, при¬ 
носить въ жертву, зап^шпеш рго раігіа, 
въ дурномъ смыслѣ, расточать, напрас¬ 
но тратить, раігітопіа. — II) карт., из¬ 
ливать, а) вооб.: опте ойіит іп аЦт. — 
гейех., зѳ ргой, изливаться, а) вооб.: 
ргой зезе іп ^иезіи8 ЙеЪіІез, разразиться 
слезными жалобами. — р) прорываться 
(объ удовольствіяхъ). — Ь) бросать на 
вѣтеръ, тратить, аЦй ргойшйеге ас рег- 
йеге. 
ргбГипйиз, а, иш, I) бездонный, глу¬ 

бокій, а) соб.: ргойшйае аііііийіпіз сои- 
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ѵаііез; отс. (поэт.) подземный, въ под¬ 
земномъ царствѣ находящійся, похЕгеЬі: 
Мапез, преисподняя, подземное царство; 
зиѣзі., ргоіипбит, і, п. бездонная глу¬ 
бина, бездна, тагіз (*)•); аѣзоі. = мор¬ 
ская цучина == море. — ѣ) пер., пенасыт- 
пый, чрезмѣрный, аѵагіііа: рго&шбо 
Ріпбагиз оге, П., неистощимый въ своемъ 
разнообразіи. — II) (поэт.) высокій, сае- 
Ішп. 

ргбГйзё, асіѵ а) въ дикомъ бѣгствѣ, 
безъ оглядки, іепбеге іп сазіга. — Ъ) не¬ 
умѣренно, чрезмѣрно, бебііит еззе 
аісі геі. 

ргбійяиз, а, пт, РАсГ). неумѣренпый, 
чрезмѣрный, I) вооб.: Ьііагіііаз. — II) въ 
част.: а) въ издержкахъ. = расточитель¬ 
ный, тк. съ §еп , аііепі арреіепз, зиі 
ргоіизиз. — ѣ) пер. роскошный, ериіае. 

* ргб&ёпёг, ^ёпёгі, т. мужъ внучки, 
ргб&ёпёго, аге, рождать, производить, 
ргб&ёпісз, сі, Г. I) поколѣніе, родъ. — 

И) теіоп., потомство, то = дитя, сынъ, 
дѣти, то = потомокъ (тк. о животныхъ); 
поэт., дѣтище, произведеніе (о поэт, 
произведеніи), теа рг. 

ргб&ёпіібг, бгіз, пи родоначальникъ, 
праотецъ. 
ргб^і^по, &ёпйі, &ёп?іит, ёге, ро¬ 

ждать, производить на свѣтъ. 
ргб&паіиз, а, пт, рожденпый, про¬ 

исходящій, а) отъ родителей, бео: оѵо 
еобет (о Поллукѣ *[•). — ѣ) отъ предковъ 
происходящій, потомокъ, съ аѣ, ех с. 
аЬІ.; съ аЫ.; отс. зетеі; ргодпаіі, дѣти 
его рода (*[•). 

рго^оозііса, бгит, п. примѣты (за¬ 
главіе переведеннаго Цицерономъ сочи¬ 
ненія Арата)- 

ргб&гёбіог, ^геззпз зшп, &гёбі, иттп 
впередъ, итти далѣе, I) выступать, вы¬ 
ходить, съ ех с. аЫ. или съ аЫ.; съ іп 
с. асе. — II) итти впередъ, мтти далѣе, 
подвигаться впередъ, 1) соб., о лицахъ; 
ге^гебі диат рго^гебі таІІепЦ какъ воен. 
і. і., двигаться впередъ, лтти впередъ, 
о корабляхъ = отплыть, уйти въ море, 
съ абѵ. (Іоп^іиз, аибасіиз; аісі оѣѵіат); 
съ аЪ с. аЫ.; съ аб, іп с. асе.; съ апіѳ 
или ргаеіег с. асе.; съ асе. простран¬ 
ства (Ігібиі ѵіат, пройти трехдневный 
путь: <|иаіиог тііііа раззиит зііѳпііо). — 
2) пер., подвигаться впередъ въ чемъ-н., 
съ іп с. аЬІ., съ аЫ., съ дпаіепиз; или съ 

иііга с. асе.; рапіит аеіаіе рго^гезиз, 
нѣсколько состарѣвшійся 

ргб^геззіо, бпіз, і*. движеніе впередъ, 
ргб^геззйз, йз, т. движеніе впередъ, 

I) соб.: а) вооб., прот. ге^геззиз или 

гебііиз. — Ь) восп і. і., выступленіе* 
аЦт ргодгеззи агееге. — II) пер.: а) шагъ, 
впередъ, начало, ргітиз. — Ь) дальнѣй¬ 
шій ходъ, развитіе, гегшп. — с) движе¬ 
ніе впередъ, успѣхъ, рго&геззиз іасегѳ* 
іп зіибііз. 
ргбЫ іпіеіз*. см. 1. рго! 
ргбЫЪёо, Ьйі, Ыіига, ёге, удерживать^ 

1) мѣшая ■= удерживать, препятствовать, 
мѣшать, 1) вооб., айрп или а^б; аЦт или 
аЦб аЬ аЦа ге (ргаебопез аѣ іпзиіа: ѵіт 
Ьозііит аЬ оррібіз, отражать); аЦт аЦа 
гѳ (напр. йпіѣиз, отражать отъ предѣ¬ 
ловъ), особ, какъ воен. I.I. = отрѣзывать 
кого отъ чего (аЦт соттеаіи, лишатъ 
возможности получать провіантъ); а^пь 
іб; аЦт съ слѣд. іпіі; съ асе. с. т?.; 
съ иі, пе, диотіпиз или диіп с. соф. — 
2) въ част., возбранять, запрещать, Іех 
гесіа ітрегапз ргоѣіѣепздие сопігагіа. — 
II) защищая = ограждать, защищать, 
предохранять, афт аѣ афа гѳ (напр. 
аѣ іфигіа, отъ обиды); афт афа ге^ 
(напр. афт ііуигііз аѣ афо, отъ обидъ 
со стороны кого). 
ргбМѢШо, бпіз, Г. удероюиваніе = за¬ 

прещеніе. 
ргбіпбе (сокр. ргбіп), абѵ. I) потому, 

поэтому, особ, при поощреніи и увѣща¬ 
ніи. — II) такъ же, со слѣд. афие (ас),, 
иі, диазі, ас зі. 

* ргб^ссИо, бпіз, Г. выставленіе, про¬ 
тягиваніе, ѣгасѣіі (прот. сопігасііо). 

р^ссіиз, а, пт, РАф. I) выступаю¬ 
щій впередъ, пер., бросающійся въ гла¬ 
за, чрезмѣрный, апбасіа; ргсд'есіиз аб 
афб, весьма склонный къ чему-л. (напр. 
рг аб аибепбшп, смѣльчакъ, удалая го¬ 
лова).— II) поверженный, лежащій, 1} 
соб.: аб іеггат: іп апіго (■[■). — 2) пер.: 
а) низкій, презрѣнный, ітрегіит — ѣ>* 
печальный, ѵиііиз. 

ргбзіеіо, зёсі, зесіит, ёге, I) бросатъ 
впередъ, передъ, 1) вооб.. сіѣит. — 2)- 
въ част.: а) выставлять, впередъ про¬ 
тягивать, а) часть тѣла: ребет Іаеѵит 
(*(•). — р) строеніе, мѣстность какъ бы 
протягивать, разз. = выступать, тк. съ 
іп с. асе (іп аііит, въ море). —■ у) ору¬ 
жіе протягивать, держатр передъ собою* 
Ьазіат: сііреит ргаѳ зе, закрыть себя 
щитомъ. — ѣ) выбрасывать, прогонять* 
а) вооб.: афт аѣ игѣе (і*). — р) изго¬ 
нять изъ государства, отправлять въ из¬ 
гнаніе, ссылать, афт Заппаіісаз іп ога$ 
(I). — II) бросать внизъ, 1) вооб., бро¬ 
сать, выбрасывать, афб (напр. сгаіез): 
афб съ іп, аб, апіѳ с. асе.; зѳ ех паѵі, 
броситься въ море. — пер., рг. зе іп Ъоа 
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^и(іісіиіп, влѣзть въ этотъ процессъ (въ 
качествѣ свидѣтеля). — 2) въ част., бро¬ 
сать = а) = слагать съ себя, положить, 
аппа, іпзідпіа (•(*); пер., а) зе рпуісегѳ, 
унижаться до чего-н., іп пшІіеЬгез еі 
іпиШез Йеіиз.—р)= не обращать вни- 
ианія на что, пренебрегать чѣмъ, диі- 
Ьиз езііат рпцесіа зеваіиз аисіогііаз. — 
у) = оставлять, отказываться отъ чего, 
уігіпіет: апітат, убить себя (•(•). — 
6) бросать на произволъ судьбы, под¬ 
вергать опасности, аЦт или зе: аЦй 
(напр сопзиіаге ітрегіит): сіѵез іп 
арегіа регісиіа (|). 

ргбІаЬог, Іарзиз ват, ІаЪі, I) впередъ 
скользить, мало-по-малу подвигаться впе¬ 
редъ, 1) соб., аЬзоІ. или съ ай с. асе.— 
2) пер.: а) незамѣтно приходить, дохо¬ 
дить до чего, съ асіѵ. (Ьис), съ іп или 
а<1 с. асе. (іп тізегіеогйіат, разжало¬ 
биться: іп зирегЬіат, сдѣлаться гор¬ 
дымъ), отс. Іопдіиз, яиат еіс., заходить 
дальше, чѣмъ 2С (вдаться въ подробно¬ 
сти больше, чѣмъ). — Ь) вырываться, 
ѵегЬит а сирійііаіе ргоіарзит. — II) 
скользить внизъ, падать, 1) соб.: а) о 
лицахъ, аЬзоІ. или съ ех с. аЫ.; съ ай 
или іп с. асе. — /9) о строеніяхъ, обру¬ 
шиться, рухнуть. — 2) пер.: а) оши¬ 
баться, погрѣшать, сирійііаіе, іітоге. — 
Ъ) приходить въ упадокъ, портиться, 
погибать. 

* ргбіарзіо, бпіз, Г. паденіе, 
ргбіаііо, бпіз, I. I) вынесеніе, пред¬ 

ставленіе, ехетріогит, приведеніе. — 
П) выставленіе*, отс расширеніе, рас¬ 
пространеніе, йпіит. — Ь) откладываніе, 
отсрочка, йіеі: гегиш остановка въ дѣ¬ 
лахъ, закрытіе судебныхъ мѣстъ. 

ргбіаіо, аѵі, аіиш, аге, дате выдвиг 
гать у I) расширять, ѵіііат. — И) пер., 
во времени продолжить, а) продлить, 
ѵііат. — Ь) откладывать, отсрочивать, 
сотіііа. 
ргбіесіо, аѵі, аіиш, аге, приманивать, 

заманивать, прельщать, а^т зре. 
ргбіёз, із, I. I) отрасль, отс. дитя, 

сынъ, потомокъ, о богахъ, людяхъ, тк. 
животныхъ и растеніяхъ; въ част., соі- 
Іесі. = потомство, родъ. — II) молодые 
солдаты, отрядъ молодыхъ солдатъ. 
ргбіёіагіиз, К, т. пролетарій (гражда¬ 

нинъ изъ низшаго класса, не платившій 
податей, но обязанный нести рекрутскія 
повинности; отъ ргоіез — потомство). 

ргбіісіо, ёге, выманивать, заманивать, 
аідй аЦа ге (|). 

ргбііхс, айѵ. I) обильно, щедро. — 
II) угодливо, охотно, сь готовностью. 

ргбііхнз, а, пт, обильный; отс. длин¬ 
ный,широкій, ЪагЬа. 

ргбі^ног, спіпз (диШнв*) зшп, ІбцшѴ 
высказывать, говорить (прот. іасеге)^ 
диой ргоіодиі рідеі; съ асе. с. іпГ. 

ргбіййо, Ійзі, ёге, играть прелюдію, 
пер. = дѣлать что въ видѣ вступленія, 
предварительно упражняться <соб. и* 
пер.), аЬзоІ. или ай аЦй (|). 

ргбійо, Ійі, Шига, ёге, I) смывать, 
a) выбрасывать, депиз опте паіапіипь 
(у) — Ь) уносить, піѵез ех отпіЬи^ 
топііѣиз. — II) (поэт.) омывать, вымы¬ 
вать, выполаскивать, тапиз ѵіѵо іп гогег 
ріепо зе аиго, выпить полный золотой* 

бокалъ: тиііа ргоіиіиз ѵарра, наливав¬ 
шійся прокисшаго вина. 

ргбійзіо, бпіз, I. предварительное упра¬ 
жненіе, проба/ 
ргбійѵіёз, ёі, Г. I) разлитіе, наводне¬ 

ніе. — П) изліяніе, изверженіе, ѵеп- 
ІГІ8 (•(•). 
ргбтёгёо, йі, Пит, ёге и ргбтёгёог, 

Низ зшп, ёгі, I) заслуживать, въ хоро¬ 
шемъ смыслѣ=пріобрѣтать право на что; 
въ дурномъ смыслѣ = заслуживать, на¬ 
влекать на себя. — рагі. ргошегіішп, іг 
п. заслуга, въ дурномъ смыслѣ = вина, 
тк. іп акрп (по отношенію къ кому-н.).— 
II) (въ класс, прозѣ об. въ формѣ рго- 
тегеог), оказывать кому услуги, Ъепо* 
(великія |): іп а^ш: Ьепе йе тиіііз. 
ргбшіпёо, шіпйі, ёге, выдаваться, вы¬ 

ступать, I) соб.: а) изъ равнины въ сто¬ 
рону или вверхъ, а) о мѣстности: рг. іп- 
ропіит (•(*). — р) о частяхъ тѣла, сота 
ріигіта рготіпеі іп ѵиііиз, весьма гу¬ 
стые волосы ниспадаютъ на лицо (*}•).— 
b) изъ глубины или въ глубину, а) о не¬ 
одуш.: рг АІдійо (надъ А. у). — р) о> 
лицахъ: огѳ, лицомъ (изъ земли *(•): рес- 
іогѳ пийо рготіпепіез, наклонившись 
впередъ.— И) карт.: тахіта рагз е,іиз- 
(діогіае) іп розіегііаіет рготіпеі, рас¬ 
пространяется въ 2С. 

ргбшізсё и ргошізейё, айѵ. смѣшанно^ 
безъ разбора. 

41 ргбшізенз, а, нш = рготізеппз. 
ргбтізейиз, а, ига, смѣшанный; отс» 

нераздѣльный, общій, I) соб.: сошшЬіа 
(между патриціями и плебеями): йіѵіпа 
аЦие Ьитаиа рготізсиа ЬаЬеге, не дѣ¬ 
лать различія между гс = одинаково пре¬ 
небрегать іс:іп рготізсо (безразличнымъ,, 
общимъ) зресіагѳ, еззе, аЦй ЬаЬеге; въ. 
част., доступпый для всѣхъ, сопзиіа- 
Іиз. — II) пер., обыкновенный, содпо- 
тепіит. 

ргбтіззіо, бпіз, $. обѣщаніе. 
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ргбтіззбг, бгІ8, т. охотникъ давать 
обѣщанія, хвастунъ. 

ргбшізвпщ, і, п. обѣщаніе, рг. Лаге, 
ИСПОЛНИТЬ О. (*(*)• 

рготіззив, а, ит, РАЛ]. I) отпущен¬ 
ный, длинный, о волосахъ. — И) (поэт.) 
иного обѣщающій, ^атЫ, сагтеп. 

ргбтійо, тізі, тіззит, ёге, пускать 
впере&ь; отс. пер.: I) отпускать, отра¬ 
щивать, сарШшп, не стричь. — II) обѣ¬ 
щать [прот. Пасете, ргаезіаге (исполнить), 
оЪзегѵаге, пе^аге, отказываться]*, а) 
вооб.: а) съ асе. геі и съ или безъ Лаі. 
регз.: аихіііит Тго^ае +): геЛііиз 
зіЬі рг. іпапез, льстить себя тщетной 
надеждой на возвращеніе (■)•).— р) съ 
асе. регз., зе иііогет, обѣщаться быть 
мстителемъ, угрожать мщеніемъ (■)•): рго- 
тіііеге ііѣі поіі, не льсти себя надеждою 
на мое возвращеніе (і*). — у) съ <Іе с. 
аЫ., сіе те (і*). — б) съ асе. с. іп?., об. 
іиі. асі.: ех ѵоіипіаіе Зиііае отпіа зе 
іасіигит рготііііі.— «) аЬзоІ.: аіеі Ъе- 
підпіззіте. — Ь) божеству обѣщать, Ло¬ 
вит у оѵі. 
ргбто, рготрві, рготріит, ёге, вы¬ 

пинать, доставать, I) соб.: 1) вооб.: 
зідпа ех аегагіо; поэт., саѵо зе гоЬоге, 
выходить. — 2) въ част.: а) деньги изъ 

.кассы вынимать = выдавать, отпускать, 
(аісі) ресипіат ех аегагіо (о квесторѣ).— 
Ъ) изъ погреба доставать, СаесиЪшп (і): 
ѵіпа Лоііо, наливать изъ б. (*(•). — с) ору¬ 
жіе изъ колчана или ноженъ вынимать, 
доставать, зріеиіа Ле рЪагеіга (*(*): ри- 
діопет ѵа^іпа.— II) пер.: 1) вооб.: аЦЛ 
іп зеепат, поставить (•(*): сопзіііа, обна¬ 
руживать: оЪзсига, доставлять извѣст¬ 
ность темнымъ людямъ (■)•). ѵігез, обна¬ 
ружить силы (= употребить силы *)•). — 
2) письменно или устно дѣлать извѣст¬ 
нымъ, обнаруживать, высказывать, аІдЛ; 
«ъ асе. с. іпі*.; съ допол. предл. ^иае 
асіа еззепі). 

* рготбпёо, ёге, напередъ обращать 
чье вниманіе на что-н. 
ргошопіогіиш, см. рготипіигіиш. 
рготбуёо, тбуі, тоіит, ёге, двигать 

впередъ, подвигать впередъ, отодвигать 
дальше, I) соб.: 1) вооб.: а) неодуш.: 

■заха уесШшз; какъ воен. 1. 1., тасЬі- 
паііопез: сазіга іп или аЛ съ асе. Іосі 
(сазіга іп'а^гит Кизсеііапит: сазіга ай 
СагіЬадіпет). — р) одуш.: какъ воен. 
і;. і., двинуть войско = выступить 
<гь войскомъ, подвинуться впередъ съ 
войскомъ, Іе^іопѳз. — 2) въ част.: а) 
отроеніе выдвигать впередъ, аддегет аЛ 
игЬет. — Ъ) раздвинуть = расширять, 

распространять, ѵігез іттепзит іп ог- 
Ъет (•(■): ітрегіит (•(■): зе (свой фронтъ) 
іп ІаіііиЛіпет (о конницѣ).—И) пер.: 
1)вооб.: рг. агсапаіосо, вывести наружу 
тайны (]•).—2) въ част.: возвышать, по¬ 
вышать, Лосігіпа уіт рготоѵеі іпзііат. 
рготріё, аЛѵ. I) немедля, проворно; 

отс., смѣло,рѣшительно.—II) откро¬ 
венно. 

1 .рготріиз, а ,шп ,Р АЛ]. вынутый; отс. 
1) явный, очевидный, аІіиЛ сіаизит 
іп ресіоге, аІіиЛ рготріит езі.—II) пер., 
находящійся подъ руками,находящій¬ 
ся наготовѣ,готовый, а) о неодуш., го¬ 
товый,-скорый, немедленный: а) вооб.: 
апітиз, готовность: аиЛасіа. — р) въ 
част., ііегкій, удобный, тоепіа ЬаиЛдиа- 
^иат рготріа орри^папіі, которыя вовсе 
не легко взять: рготріит езі (легко) 
тіЬі Лісеге (!). — Ь) о лицахъ, готовый, 
рѣшительный, смѣлый, энергичный, тк. 
готовый къ бою, и склонный, распо¬ 
ложенный, преданный, аЬзоІ., Ьото; съ 
аЛ, іп с. асе.; съ іп с. аЫ.; съ аЛѵег- 
зшп с. асе. (аЛѵегзит іпзопіез); съ аЫ. 
(тапи, храбрый); съ ^еп. Іосі (ЪеШ, на 
войнѣ); съ Лаі. (рготрііогѵепіаеЛапЛае). 

2. рготрійз, й, т. I) видимость, яв¬ 
ность, іп рготріи, на виду, на глазахъ 
у всѣхъ: іп рготріи еззе, быть на виду, 
быть очевиднымъ: іп рготріи ЬаЪегс іп- 
депіит, выказывать свою способность: 
іп рготріи ропего, помѣщать на виду, 
показывать, не скрывать.—И) цер.: 
а) готовности іп рготріи еззе, быть 
наготовѣ, быть къ услугамъ: іп рготріи 
ЬаЪеге, имѣть наготовѣ, имѣть въ готов- 
ности.—Ь) легкость, іп рготріи езі, 
легко, со слѣд. іпГ. (|). 
ргбти1$аііо, бпіз, і. обнародованіе, 

опубликованіе, особ, законопроекта. 
ргбтиі&о, аѵі,аіит,аге, I) публично 

объявлять, публиковать, обнародо¬ 
вать, Іедѳт, годаііопет (проектъ закона, 
о предстоящемъ предложеніи вакона): рг. 
Ле аЦо или Ле аіда ге. — И) пер., объ¬ 
являть, дѣлать извѣстнымъ, ргоеііа. 

ргбшиізіз, зІЛіз, і*. первое кушанье 
обѣда, первое блюдо. 
ргбтипійгіит (ргбтопібгішп), іі, п. 

выступъ горы; об. мысъ. 
ргбшпз, і, ш. ключникъ, экономъ. 
* ргбшйійнз, а, ит, выданный впе¬ 

редъ, данный въ видѣ ссуды, займа, ри- 
Ыісапіз іпзечиепііз аппі ѵесіі&аі рготи- 
іиит ітрегаѣаіиг, приказывали внести 
впередъ заимообразно подати за слѣдую¬ 
щій годъ. 

* ргбпё, аЛѵ. наклонно. 
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ргбпёроа, рбііа, ш. правнукъ. 
ргбперііз^ іа, Г. правнука. 
* ргбпоеа, ае, Г. провидѣніе. 
ргопошіпаііо, бпів, і'. наименованіе 

предмета несобственнымъ его именемъ 
(аѵт оѵоцаоіа). 

ргбпйЪа, ае, Г. сваха (со стороны не¬ 
вѣсты, заботившаяся обо всемъ необхо¬ 
димомъ для свадьбы), быть можетъ, за¬ 
мѣстительница богини брака Липо Рго- 
пиЬа (|), пер., о Беллонѣ, устроитель¬ 
ницѣ несчастнаго брака (і*); тк. о фу¬ 
ріяхъ (І). 
ргбпипіШІо, опія, Г. I) публичное объ¬ 

явленіе, обнародованіе; въ част., приго¬ 
воръ судьи. — И) рѣчь; въ част., а) 
предложеніе, посылка въ логикѣ. — Ъ) 
образъ изложенія, дикція, декламація. 

* ргошшіШбг, бгІ8, т. повѣствова¬ 
тель, гегшп ^езіагшп. 

* ргбшшІШит, і, п. основное положе¬ 
ніе, не требующее доказательствъ (а^/- 
(оиа). 
ргбпипііо, аті, аіиш, аге, возвѣщать, 

объявлять, I) вооб., громко объявлять, 
сообщать, высказывать, Ьаес: еат саи- 
зат Іедаііз; съ асе с. іпі. (аііиз саріа 
^ат сазіга ргопипііаі, кричитъ), съ до- 
пол. предл. — II) въ част.: 1) какъ госуд. 
и воен. і. 1., публично объявлять, про¬ 
возглашать, а) въ собраніи, лагерѣ и 
т. п., о глашатаѣ (герольдѣ) или пред¬ 
сѣдателѣ, полководцѣ (черезъ посредство 
глашатая), во время гимнастическихъ 
игръ; въ комиціяхъ и т п., Іе^ез; из¬ 
бранныхъ должностныхъ лицъ, рг. аЦт 
ргаеіогет (преторомъ), приказъ гс въ ла¬ 
герѣ, ргоеіішп іп розіегит <Ііет: рг., иі 
или пе с. соп].; рг. съ асе. с. іпі.; на¬ 
роду въ комиціяхъ, солдатамъ, обѣщать, 
шіІШЬиз сегіа ргаетіа. — Ь) о консулѣ 
въ сенатѣ, объявлять, зепіепііаш аіф.— 
2) какъ горидич. і. 1.: а) о судьѣ и т. п.= 
высказывать, произносить, дгаѵіогст 
зепіепііаш, и = произносить приговоръ, 
постановлять рѣшеніе, рѣшать, ііа; съ 
асе. с. ті. -- Ь) при продалсѣ, сообщать 
свѣдѣнія о чемъ, іп ѵепсіепсіо гет еат. — 
3) какъ ретор. 1. I., съ удареніемъ про¬ 
износить, читать, декламировать, роё- 
шаіа Огаесе еі Ьаііпе зіе, иі еіс. 

* ргбпйгйз, йз, Г. жена внука (•(*). 
ргбпиз, а, иш, наклоненный впередъ, 

склоняющійся впередъ, стремящійся впе¬ 
редъ, I) соб.: а) объ одуш.: ресога: рго- 
пиз репДепз іп ѵегЬсга, наклонившійся 
впередъ для нанесенія ударовъ (*(*); поэт., 
объ убѣгающихъ, нагнувшійся впередъ.— 
Ь) о неодуш.: а) вооб.: ііех; поэт., сиг- 

гиз. — р) о мѣстности, покатый, спу¬ 
скающійся, Апхиг игЪз ргопа іп раіийез; 
поэт., скатистый, крутой, ѵіа.— у) су 
звѣздахъ, закатывающійся, Огіоп, на. 
закатѣ (*^). — д) о времени, скоро про¬ 
ходящій, скоро протекающій, тепзез 
(+)• — II) пер.: 1) склонный, а) вооб., 
склонный, имѣющій наклонность къ чему, 
іп оЪзедиішп (-(*). — Ь) въ част., распо¬ 
ложенный, благопріятный, іп аЦт. — 
2) теіоп., легкій, незатруднительный, 
отпіа ѵігіиіі ргопа: і(і ргопіиз ай ййет 
езі, это правдоподобнѣе. 

ргбоетіит, Іі, и. вступленіе, преди¬ 
словіе. 

ргора&аііо, опіз, і. I) отодвиганіе 
вооб., а) расширеніе, распространеніе, 
йпіит. — Ь) продленіе, продолженіе, 
Іетрогіз.— И) разсаживаніе, разведеніе 
растеній, пер., размноженіе рода,, по- 
тіпіз, передача имени изъ рода въ родъ. 

* ргора^аібг, огіз, т. продолжающій, 
виновникъ продленія, ргоѵіпсіаѳ (времени, 
управленія провинціею). 

1. ргора^о, аѵі, аіит, аге, отодви¬ 
гать, I) вооб., только пер., а) въ про¬ 
странствѣ, расширять, распространять* 
Іегтіпоз рориіі Вотапі Ьеііо. — Ь) по¬ 
времени продолжать, продлить, Ъеіішп: 
ітрегішп (командованіе) сопзиіі іп ап- 
пит: тиііа заесиіа геі риЫісао (йаі.), 
продлить существованіе государства на 
многіе вѣка. — II) разсаживать, разво¬ 
дить деревья, пер., зіігрет ай зітііе 
іасіит, завѣщать своему потомку испол¬ 
неніе подобнаго дѣянія* сит зиі депегіз 
іпіііит ас потіпіз аЪ зѳ ді^пі еі ргора- 
дагі ѵѳііеѣ, желая, чтобы его родъ начи¬ 
нался отъ него и разрастался. 

2. ргора&о, Іпіз, і. I) отводокъ, отро¬ 
стокъ, особ, виноградный. — Д) пер., объ 
одуш., потомокъ, дитя, дѣти, родъ, по¬ 
томство; отс. ѵігогит ргора^пез, родо¬ 
словная. 

ргбраіат, асіу. явно, открыто, пу¬ 
блично (прот. Іигіо, рег оссиііит). 
ргбраШив, а, пт, открытый, Іосиз; 

зиЪзІ., ргораіиішп, і, п. открытое мѣсто, 
іп ргораіиіо, на площади, подъ откры¬ 
тымъ небомъ (тк. пер. = открыто, пу¬ 
блично, а^й іп ргораіиіо ЬаЬеге, вы¬ 
ставлять на Продажу); въ част., на пе¬ 
реднемъ дворѣ, іп рг. (аейіит). 
ргбрё, сотр. ргбріиз, вир. ргохітё, 

I) айѵ.: 1) близко, вблизи, а) по про¬ 
странству, еззе. — Ъ) о времени, близко, 
^иет ргохіте потіпаѵі, недавно. — с) 
въ другихъ отношеніяхъ, а) почти, завъ 
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у>горе егаі, иі еіс., близко было къ тому, 
чтобы ас, немного недоставало для того, 
чтобы... = чуть не. — /9) по приближенію, 
близко, ргоріиз гез азрісе позігаз, по¬ 
ближе (милостиво) взгляни на наше по¬ 
ложеніе (1*); по сходству, почти такъ же, 
іпзапіз еі іи зіиііщие ргоре отпез (у).— 
у) по порядку, положенію, достоинству, 
близко, ргохітѳ а Ьасусіе. — 2) близко 
(недалеко) отъ (об. со слѣд. аѣ с. аЫ.), 
ргоре а 8ІСІІІ9». — II) ргаер. с. асе., 
иногда и съ (Іаі., а) по пространству 
(соб. и пер.), близъ, близко отъ, близко 
къ, ргоре сазіга: ргоріиз игЬет: ргохітѳ 
Ьозіет.—съ (Іаі., ргоріиз ТіЬегі: рго¬ 
хітѳ Ьозііит сазігіз. — Ъ) по времени, 
около, ргоре саіепсіаз 8ехі. — с) для 
означенія приближенія и сходства, близко 
къ; отс. ргоріиз, ближе къ, подобнѣе, и 
ргохітѳ, весьма близко къ, весьма по¬ 
хоже на, почти совсѣмъ такъ, какъ, 
ргоре зесеззіопет ріеѣіз гез ѵепіі: рго¬ 
ріиз бсіет езі, заслуживаетъ большаго 
вѣроятія: ргоріиз ѵігіиіет еззе, прибли¬ 
зиться къ д. 

ргбрёйіёт, айѵ. въ ближайшій день, 
въ ближайшемъ будущемъ (иногда даже 
объ отдаленномъ будущемъ). 

ргореііо, рйіі, риізит, ёге, впередъ 
гнать, впередъ толкать, I) соб.: 1) не¬ 
одуш.: а) сбрасывать, бросать, сгаіез рго 
типіііопе о^'есіаз. — Ъ) впередъ гнать, 
подвигать дальше, паѵет іп аііит. — 2) 
одуш.: а) прогонять, обращать въ бѣг- 
отво, Ьозіез: Ьозіет а сазігіз. — Ь) о 
пастухѣ, выгонять, ресиз аѣ гиіпіз ѵісі 
или ехіга рогіат. — И) пер.: а) отвра¬ 
щать, отклонять, аіда ге (Іигат іатет 
(*)*). — Ь) подвигать впередъ, а) вооб.: 
аЦт раиіо Іоп^іиз еіс., дальше завести 
ас. — /9) побуждать, доводить, аЦт асі 
ѵоіипіагіат тогіет. 
ргбрётбййт, а(іѵ. I) почти, чуть не. 
ргбрепйёо, репйі, репзиш, ёге, висѣть, 

наклоняться внизъ, карт., а) перевѣши¬ 
вать, имѣть перевѣсъ, ргорешіеі Ша Ъопі 
Іапх. — Ъ) склоняться, быть расположен¬ 
нымъ, апіті ^шіісит ргорепйепі. 
ргбрепзё, а(1у. съ расположеніемъ, 

охотно. 
* ргорепзіо, опія, 1. наклонность, пер., 

склонность. 
ргорепвп8,а, ит, РАф.еисящій, карт., 

•а) склоняющійся, склонный, расположен¬ 
ный, съ ші или іп аЬрІ; рго аЬр>-— Ь) 
имѣющій перевѣсъ, важный, И ііі рго- 
репзіиз. — с) близкій, ай ѵегііаііз зіті- 
Іііийіпет. 

ргбрёгапіёг, а(Іѵ. поспѣшно. 

ргбрёгапііа, ае, Г. поспѣшность, то¬ 
ропливость 

* ргбрёгаііо, бпіз, і. поспѣшность. 
* ргбрёгаіо, асіѵ. поспѣшно, скоро, 
ргбрёгё, асіѵ. поспѣшно, скоро, д 
ргбрёго, аѵі, аіит, аге, I) іпіг. спѣ¬ 

шить, аЪзоІ. или іп раігіат: Еотат: 
асі ргаейат, съ зир. 1., афиіит (і*); съ 
іпі., іп раігіат гесііге, поспѣшно воз¬ 
вращаться: ргорегаіо ориз езі, нужно 
спѣшить. — II) іг. спѣшить съ чѣмъ, 
ускорять что, ііег, тогіет (*)*): ресипіат 
Ьегейі, усердно копить ас (!). 

ргбрёгиз, а, иш, поспѣшный, про¬ 
ворный. 

ргбрехиз, а, ит, напередъ зачесан¬ 
ный = свѣсившійся, ргореха іп ресіогѳ 
или ай ресіога ЬагЬа (у). 
ргбріпо, аѵі, аіит, аге, пить къ кому, 

пить за чье здоровье, рг. аЬр! аіеі и одно 
рг. аісі. 

ргбріодиИаз, аііз, і. I) близость, Іосі, 
Ьозііит. — II) пер., родство. 

ргбріпцио, аѵі, аіит, аге, I) іпіг. 
приближаться, йиѵіо (къ р.). — II) пер., 
ускорять, аи^игіит (*)*). 
ргбріпфгив, а, ит, близкій, I) въ про¬ 

странствѣ, близкій, вблизи лежащій, рго- 
ѵіпсіа; съ йаі., рг. сиЬісиІо Ьогіиз; съ 
іпіег зе: соііез іпіег зерг., близко другъ 
отъ друга находящіеся, зиЬзі., іп рго- 
ріпдио еззе, быть вблизи: ех ргоріпдио 
сегпеге, на близкомъ разстояніи. — П) 
пер.: а) по времени, зрез.—Ь) по сход¬ 
ству, близко подходящій, похожій, съ 
йаі. — с) по связи, родству, сопзапдиіпі- 
іаіе ргорищииз, однокровный, родной 
(*)*); съ йаі., ііЬі §епеге ргоринріі; поэт., 
Ъеііа ргоріпдиа, съ родственниками (і*); 
зиЬзі., родственникъ; и ргорищиі тк. 
вооб. = близко находящіеся (прот. Іоп- 
^иі). 
ргбрібг, пеиіг. ргбрійз, §еп. огіз, 

вир., ргохітиз, а, ит, I) сотр. ргбрібг, 
ближе лежащій, болѣе близкій, А) соб., 
въ пространствѣ, іитиіиз; съ асе., топ- 
іет (къ горѣ); съ (Іаі., раігіаѳ (*ф 
зиЬзі., ргоріога (Йитіпі) іепеге, ближай¬ 
шіе пункты. — В) пер.: 1) по времени, 
ближайшій = послѣдній, ерізіоіа. — 2) 
въ другихъ отношеніяхъ, пер.: а) по 
родству, диіЬиз ргоріог (Іиіпсііо (аЫ. 
сотр.) пето езі. — Ь) по сходству, бо¬ 
лѣе походящій, болѣе похожій, іаиго 
(*(*); ргоріог ѵего, правдоподобнѣе. — с) 
по отношеніямъ н связи, болѣе близкій, 
ближе къ сердцу лежащій, болѣе дру¬ 
жественный, зосіеіаз, б. тѣсная: сига 
(*)*). — (I) по образу мыслей, болѣе рас- 
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доложенный, болѣе благосклонный, рго- 
ріог Тигпо (у). — ѳ) б^олѣе подходящій, 
болѣе соотвѣтственный, болѣе удобный, 
отс. лучшій, Ьаііиш зирріетепіо ргоріиз 
-еззе. — II) зир.. ргохітиз, а, ит, весь¬ 
ма близкій, ближайшій, А) соб., въ про¬ 
странствѣ, оррібит: аЬ аф; съ баі.,~ 
ѵіПае игѣі ргохітаѳ; съ асе., таге. — 
Зиѣзі., а) ргохіті, ближе всѣхъ нахо¬ 
дящіеся.— Ь) ргохітит, і, п. близость, 
сосѣдство, ргохіта ІИугісі или сопііпеп- 
ііз, ближайшіе пункты. — В) пер.: 1) по 
времени, ближайшій, а) слѣдующій, пох, 
яезіаз: Саі., ^ш ргае?есіиз сіаззізргохіпшз 
розі Ьузапбгит ?иіі, непосредственно 
послѣ Л. — Ъ) предыдущій, послѣдній, 
ігіеппіит: сепзог, ^иі ргохітиз апіе те 
іиегаі; отс. ргохіто, весьма недавно, въ 
послѣднее время. — 2) въ другихъ от¬ 
ношеніяхъ, пер.: а) по сходству, весь¬ 
ма походящій, весьма похожій, ѵегіз 
(+): ргохітит ѵего езі (весьма правдо¬ 
подобно) съ асе. с. іп?. — Ь) по отно¬ 
шеніямъ, родству, дружбѣ, достоинству, 
значенію гс, ргоріпдиііаіе, аеіаіѳ: роіе- 
зіаз ргохіта саеіо (і*): ргохітит зиае 

•бідпііаііз еззе бисеѣаі, считалъ наибо¬ 
лѣе сообразным? съ своимъ достоин¬ 
ствомъ; но поп пазсі Ьотіпі оріітит 
еззе, ргохітит аиіет диат ргітит 
тогі (но ужъ если родился, то лучше 
всего какъ можно скорѣе умереть). — 
8иЪзі., а) ргохіті, бгит, т. ближайшіе 
родственники,весьма близкіе люди вооб. — 
Р) ргохітит, і, п. ближайшее родство, 

<ех ргохіто (весьма близкія по значенію 
слова) тиіиагі Іісеі. — с) по образу 
мыслей, весьма преданный, геіі^іопі зиае. 
ргбрШо, аѵі, аіит, аге, дѣлать благо¬ 

склоннымъ, умилостивлять. 
ргбрШиз, а, ит, благосклонный, мило¬ 

стивый (прот. ігаіиз), сизіобез: ѵоіип- 
Іаз, благоволеніе. 

ргбрійз, абѵ см. ргоре. 
ргброіа, ае, т. перекупщикъ, барыш¬ 

никъ, разносчикъ. 
* ргброіійо, ёге, еще осквернять, 
ргбрбпо, рбзйі, рбзііит, ёге, ставить 

передъ глазами другихъ, выставлять, 
выкладывать, вывѣшивать гс, А) соб.: 
ѵехіііит: зідпит ридпае: аЦб ѵепаіе 
(на продажу): ебісіиЩ; вывѣсить = пуб- 
-блично объявлять: аЦб осиііз или апіе 
ссиіоз или іп а<1ф сопзресіит, ставить 
передъ глазами. — В) пер.: 1) предста¬ 
влять, іаіі сопбіііопе ргорозііа, при дан¬ 
ныхъ обстоятельствахъ: врет (зіѣі): 
ѵіт іогіипае апіто (въ умѣ): Ьос зіѣі 
«оіаііі, диоб еіс., утѣшаться тѣмъ, что 

гс. — разз. ргоропі, предстоять. — 2) ука¬ 
зывать, ргоропаі, циіб бісіигиз зіі. — 
3) излагать, изображать, разсказывать, 
гет дезіат: сопзіііа: бе аф ге; съ от¬ 
нос. предл. (диоб апіе іасиегаі); съ асе. 
с. іп?. — 4) дѣлать извѣстнымъ, объ¬ 
являть, Іе^ез іп риЫісит; отс. а) что-н. 
хорошее предлагать, обѣщать, ргаетіа 
аіеі. — Ь) угрожать, тогіет.— с) пред¬ 
лагать, предписывать, гетебіа тогѣо, 
прописывать, — б) приводить, упоминать, 
уігоз поііззітоз. — 5) на рѣшеніе пред¬ 
лагать, поставить, диаезііопѳт. — 6) 
предполагать, ііег: а^б апіто, задумать 
что, рѣшиться на что: аідб ргорозііит 
ЬаЬегѳ, имѣть что въ виду: рг. зіѣі, иі 
еіс., ргорозііит езі тіЬі съ іп?. =я рѣ¬ 
шился. — 7) какъ цѣль предназначать, 
ргорозііит езі агіі (составляетъ цѣль 
искусства). 
ргброгііо, бпіз, ?. соразмѣрность. 
ргбрбзШо, бпіз, ?. I) выставленіе, отс. 

пер.: а) представленіе, ѵііае.—Ь) главное 
положеніе. — П) первая посылка силло¬ 
гизма. 

ргорбзііиш, і, п. I) выставленное, отс. 
пер.: а) предположеніе, намѣреніе, планъ, 
ргорозііі іепах (I): ргорозііит ЬаЬеге, 
іепегѳ (держаться), рега^егѳ или сопзе- 
^иі (исполнить). — Ь) полооюенге, пред¬ 
метъ рѣчи, тема, а ргорозііо бѳсііпаге, 
аЬеггаге (уклоняться, удаляться отъ 
т. ). — с) общее соображеніе (прот. саи- 
за). — II) первая посылка силлогизма. 

ргбрбзііиз, а, ит, РАб^. I) выста- 
вленный=подверженный, доступный, от¬ 
крытый, съ баі. или съ аб с. асе. — 
II) предстоящій, угрожающій, ѵііае рѳ- 
гіеиіит. 
ргбргаеібг, бгіз, т. пропреторъ (пре¬ 

торъ, отправленный по исправленіи своей 
должности, въ провинцію въ качествѣ 
намѣстника съ гражданскою властью). 

ргоргіё, абѵ. I) соб. отдѣльно отъ дру¬ 
гихъ, самъ по себѣ (прот. рготізсие). — 
II) пер., а) собственно, лично, индиви¬ 
дуально (прот, соттипіз); отс. ргоргіе 
соттипіа біееге, индивидуализировать 
общее (*(*).— Ъ) особенно, исключитель¬ 
но, преимущественно, спеціально. — с) 
собственно, въ собственномъ смыслѣ, 
іііиб Ьопезіит, ^иоб ргоргіе ѵѳгедие бі- 
сііиг. 

ргбргіёіаз, аііз, ?. особенность, осо¬ 
бенное качество, свойство. 

ргоргіиа, а, иш, кому-н. исключитель¬ 
но принадлежащій, свой, личный, I) соб.: 
а) въ против, соттипіз (общественный), 
ргаебіа, ѵігез сопзіііадиѳ. — Ь) въ про- 
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тив. аіішкіѳ зитріиз ш аііепиз (дру¬ 
гому принадлежащій, чужой), собствен¬ 
ный, Ъопшп, Ьоггешп (|). — И) пер.: 
1) вооб.: а) = кому-н. исключительно 
свойственный, индивидуальный, лич¬ 
ный, характеристическій, существенный 
(прот сопшшпіз, ипіѵегзиз н т. п.), 1і- 
Ьегіаз ргоргіа Котапі еі ^епегіз еі по- 
тіпіз; отс. ргоргіит езі аіф съ іпі. = 
кому или чему-н. свойственно, что - н. 
составляетъ характеристическій, суще¬ 
ственный, отличительный признакъ, что-н. 
характеризуетъ кого, что. — Ь) особен¬ 
ный, исключительный, спеціальный, 
ргаезійішп: саиза теа рг. — с) о сло¬ 
вахъ и понятіяхъ, собственный, ѵегЪит, 
потеп. — 2) въ част., неотъемлемый, 
надежный, пшпега поп ргоргіа. 

ргоріёг, I) айѵ. подлѣ, возлѣ, Шіі 
ргоріег сиЪапіез.— II) ргаер. сит асе.: 
1) соб., въ пространствѣ, подлѣ, возлѣ, 
рг игЪет. — 2) въ другихъ отнощеніяхъ 
пер., по причинѣ, благодаря, для озна¬ 
ченія а) основанія, рг ігі^ога: рг. пе- 
сеззііаіет, по необходимости, рг. те- 
іит, изъ страха: рг еит, изъ-за (ради) 
него —Ь) причины, ргоріег циоз ѵіѵіі, 
которымъ онъ обязанъ своею жизнью. 

ргоріёгёа, айѵ. поэтому, особ со слѣд. 
циой (потому что) или со слѣд. иі с. соп). 

* ргбрййішп, Іі, п. мерзость, теіоп.= 
мерзавецъ. 

ргбри&паейіит, і, п. защита, укрѣ¬ 
пленіе, оборона (тк. пер., особ, о защи¬ 
тительномъ доводѣ). 

ргбри^паііо, бпіз, I. защищеніе, за¬ 
щита. _ 
ргбрп^паіог, огіз, т. защитникъ, рат¬ 

никъ, воинъ; пер., защитникъ, побор¬ 
никъ. 

ргбрп^по, аѵі, аіпт, аге, I) іпіг. 
сражаться откуда-н., т. е. пускать стрѣлы, 
дротики и т. п., защищаться, а) соб., 
аЬзоІ. (отс. зіийіит ргори^папйі, жела¬ 
ніе отразить нападеніе, дать отпоръ); 
или съ айѵ. (Ыпс); съ ех с. аЫ., съ 
рго с. аЫ. (рго ѵаііо, передъ в.; рго 
аіцо, за кого); поэт, съ йаі. (пи^із, за 
пустяки). — Ь) пер., бороться за что = 
защищать, рго аіца ге. — И) іг. прегы. = 
оказывая сопротивленіе защищать, пш- 
пітепіа. 

* ргбрпізаііо, бпіз, $. отвращеніе, от¬ 
клоненіе, регіеиіі. 
ргбрпізо, аті, аіпт, аге, I) отталки¬ 

вать, отбивать, отражать, прогонять, 
Ьозіет; аѣзоі., іЬі гезізіеге еі ргориі- 
заге, оказывать сопротивленіе и давать 
отпоръ. — II) пер., обороняться отъ 

чего = отвращать, отклонять, нуигіаз1 
іііаіаз: Ьеііит а тоепіЪиз. 
ргбруіаеа, бгпт, п. пропилеи, вели¬ 

колѣпная галлерея у входа въ храмъ- 
Аѳины (Парѳенонъ) въ акрополѣ. 

ргбцоаезібге (не ргоциаезіог), короче' 
ргоци., проквесторъ (квесторъ въ про¬ 
винціи, наблюдавшій за государствен¬ 
ными доходами и также выплачивавшій 
жалованье и продовольствовавшій войско,, 
стоявшее въ его провинціи). 

ргбга, ае, I. I) носъ корабля, перед¬ 
няя часть корабля (прот. рирріз, корма).— 
И) (поэт.) теіоп. = корабль. 

ргбгёро, герзі, геріит, ёге, выползать, 
прокрадываться, съ ех с. аЫ. или съ аЫ. 

ргбгіріо, гірйі, геріит, ёге, выры¬ 
вать, исторгать, а^т: рейез, выскочить 
(*[•): іп саейет (на бой •]•) рг., зе рг., 
вырваться, броситься, бѣжать, съ а<1ѵ. 
(зиЬііо, іогаз); съ ех или аЪ.с. аЫ.; 
съ аЫ. ((Іошо, рогіа); съ іп с. асе. 
ргбгб^аііо, бпіз, і. продолженіе, про¬ 

дленіе, ішрегіі (главнаго начальства). 
ргогб^о, аті, аіит, аге, спрашивать 

народъ о продолженіи чего-н., отс. про¬ 
должить, продлить, аіеі ітрегіиш. 

ргогзйз (др. ргбзйз), айѵ. прямо,, 
пер.: а) рѣшительно, совершенно, поп* 
или пиііо тойо ргогзйз, рѣшительно не,, 
совершенно не. — Ь) однимъ словомъг 
вообще. 

ргбгптро, гйрі, гиріит, ёге, I) іг.. 
выталкивать, извергать, пиЪет аігат 
ай аеіЬега; тейіаі. ргогитрі, выбра¬ 
сываться, извергаться; отс. таге рго- 
гиріит, бурное море (|). — П) іпіг. про¬ 
рываться, вырываться, 1) соб., аЬзоІ. 
(та^пиз Гопз ациаѳ ргогитреЬаі, билъ- 
сильный ключъ); съ рег с. асе.; съ іп 
с. асе. — 2) пер., съ силою прорываться, 
обнаруживаться, ѵіз тогЬі: ео ргогшп- 
ріі аийасіа • (до того доходитъ дерзость); 
о лицахъ, іп тіпаз, разразиться угро¬ 
зами. 

ргбгйо, гйі, гйіит, ёге, I) тіг.: 1) 
бросаться впередъ, устремляться, циа 
ргогиеЬаі (им. йехігит согпи). — 2) ру¬ 
шиться, обрушиться, оррійит ргогиіі. — 
II) іг. низвергать, повергать, раз¬ 
рушать, тшііііопез: АІЬаіп а іппйа- 
тепііз. 

ргбза, см. 1. ргозпз. 
ргбзаріа, ае, Т. поколѣніе, родъ, 
ргбзеёпіит, Іі, п. авансцена, и вооб. 

сцена. 
ргбзсіпйо, зсійі, зсіззот, ёге, I) про¬ 

рѣзать = почву бороздить, пахать, сат- 
ршп іегго (і*). — И) пер., ругать. 
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ргбзсгіЪо, зсгірзі, зсгіріши, ёге, пись¬ 
менно дѣлать объявленіе, объявлять 
публично, I) вооб.: Іедет, обнароды- 
вать; съ асе. с. іпГ. — II) въ част.: а) 
публичпо объявлять (письменно) о про¬ 
дажѣ, отдачѣ внаймы, въ аренду, на¬ 
значать въ продажу, въ аренду, внай¬ 
мы, Ьопа. — Ь) посредствомъ публикаціи 
объявлять кого лишеннымъ имущества, 
конфисковать имущество, роззеззіопез. — 
с) посредствомъ публикаціи объявлять 
кого опальнымъ, осудить кого на изгна¬ 
ніе; рагі. зиѣзі., ргозегіріі, бгиіп, ш. 
подвергшіеся опалѣ, опальные. 

ргбзсгірНс, биіз, Г. I) публичное объ¬ 
явленіе о продажѣ, публикація, Ъопо- 
тт. — II) объявленіе опалы, конфиска¬ 
ція, пзгианіе. 

* ргбзсгірШгІо, іге, желать подвергать 
опалѣ, составлять списки опальныхъ. 

ргбзёсо, зёсйі, зесішп, аге. отсѣкать, 
особ, отрѣзать части отъ внутренностей 
жертвеннагоживотнаго, е^из Ьозііаѳ ехіа: 
рагі. зиѣзі., ргозесіа, бгит, п. отрѣзан¬ 
ныя части, жертвенные куски. 

ргбзётіпо, аѵі, аіит, аге, разсѣвать, 
высѣвать, карт. = распложать. 

ргбзёциог, сйіпз (цийіиз) вит, зё- 
фіі, I) иттп вслѣдъ за кѣмъ, провожать, 
1) соб.: аіцш асі годит: еит <Ііет зіе, 
иі еіс., провести такъ, что гс. — 2) 
карт.: а) въ узкомъ смыслѣ, провожать 
кого чѣмъ, при прощаніи напутствовать 
кого чѣмъ, аіцт ѵоііз отпіЬиз Іасгітіз- 
циѳ: едгесііепіет ѵегЬіз, пожелать кому 
при уходѣ счастливаго пути (ирон. = 
послать кого къ чорту). — ѣ) въ широ¬ 
комъ смыслѣ: «) провожать кого чѣмъ = 
надѣлять кого чѣмъ, удостоивать кого 
чего, оказывать кому что, изъявлять и 
т. п., аіцт ѵегѣіз ЬопогШсіз: аіцт ѵег¬ 
Ьіз ѵеЬетдпііогіЪиз: аіцт Ііѣегаіііег ога- 
ііопе, отпустить кого съ ласковыми сло¬ 
вами, а^т Ьепейсііз, облагодѣтѳльство- 
вать кого: ѵігіиіет аідз дгаіа тето- 
тіа. — р) продолжать излагать, аа) из¬ 
лагать, описывать, распространяться о 
чемъ, ^ио(1 поп Іопдіпз ргозециаг. — 
РР) = продолжать говорить, ргозециііиг 
раѵііапз (■}*). — II) преслѣдовать, Ъозіет. 

ргозШо, йі (рѣже Іѵі или іі), іге, 
I) выскакивать, 1) соб. и пер.: а) соб., 
съ абѵ. (герепіе); съ ѳх или <1ѳ с. аЫ.; 
съ аЫ. (ЯпіЪиз зиіз, изъ своей стоянки 
+)• — Ъ) пер., о неодуш., выскочить, 
брызнуть, хлынуть (объ искрахъ, крови 
и водѣ). — 2) карт.: іоііо регіеиіит; 
Іат ѵада ргозіііеі Ігепіз паіига гетоііз, 
и шаткая природа, почувствовавъ сво¬ 

боду, возьметъ свое (|). — И) куда-н. 
скакать = стремиться, спѣшить, съ іи 
или асі с. асе. 

ргбзбсёг, збсёгі, ш. дѣдъ жены, 
ргозресіо, аѵі, аіит, аге, смотрѣть 

вдаль на что-н., издали смотрѣть, смо¬ 
трѣть внизъ, I) соб. и пер.: 1) соб., 
айрп: а1д<1 съ ех с. аЫ.; одпо съ ѳх с. 
аЬІ.; въ част., издали смотрѣть на 
что-н., ргоеііит. — 2) пер., о мѣстности, 
имѣть или доставлять видъ на что, та¬ 
ге. — II) карт., а) осматриваться = ожи¬ 
дать, ехзііішп; съ допол. предл. — ѣ) 
ждать кого, предстоять, іѳ циоциѳ &іа 
ргозресіапі (•(*). 

ргозрссійз, йз, т. I) видъ вдаль, рго- 
зресіит ітресііге; теіоп., взглядъ, теиз 
(■)•). — II) видъ, представляющійся из¬ 
дали, 1) соб.: еззѳ іп ргозресіи, быть 
виднымъ издали. — 2) пер., видъ, рогіі- 
спз риІсЬеггіто ргозресіи. 
ргозрёсйіог, аіит, агі, II) іпіг. смо¬ 

трѣть вдаль.— отс. прегн., подсматривать, 
развѣдывать. — II) іг. въ ожиданіи вы¬ 
сматривать, асіѵепішп ітрегаіогіз о 
тигіз. 
ргозрёг и (об.) ргозрёгиз, а, ит, 

I) благопріятный, благополучный, счаст¬ 
ливый, ехііиз (ріиг.); зиѣзі., ргозрѳга, 
бгит, п.благопріятныя обстоятельства.— 
И) (поэт.) асііѵ. = благопріятствующій, 
Веііопа; съ деп. (ігидшп, въ отношеніи 
плодовъ і*). 
ргозрегё, айѵ. благопріятно, благопо¬ 

лучно, счастливо, ргосебеге. 
ргозрёгііаз, аііз, I. благополучіе, 

счастливое состояніе, ѵаіеішііпіз. 
ргозрёго, аѵі, аіит, аге, дѣлать благо¬ 

получнымъ, давать желанный (счастли¬ 
вый) исходъ чему, благословлять что, 
ѵісіогіат: бесгеіа раігит (*(*). 

ргозрёгиз, а, пт, см. ргозрег. 
* ргозріеіепііа, ае, Г. предусмотри¬ 

тельность, осмотрительность. 
ргозріеіо, зрехі, вресіиш, ёге, I) іпіг. 

впередъ или вдаль смотрѣть, издали смо¬ 
трѣть, 1) соб.: а) вооб.: ех сазігіз іи 
игЬет. — Ь) въ част., смотрѣть внима¬ 
тельно, караулить, аЬ іапиа. — 2) карт., 
прппямать мѣры предосторожности, за¬ 
ботиться, аѣзоі. или съ йаі. (о чемъ, 
комъ; но таіо, предотвращать зло); съ 
пе, иі с. соп]. — II) іг. издали или вдали 
видѣть передъ собою, 1) соб. и пер.: 
а) соб.: «) вооб.: Ііаііат аѣ шкіа (•]*).— 
р) въ част., высматривать, караулить, 
ех зреспііз аДѵепіапіст Ьозііпт сіаз- 
зет. — Ь) пор., о мѣстности, доставлять 
видъ, ботиз ргозріеіі адгоз, изъ дома 
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видъ на поля (|).—2) карт., а) преду¬ 
сматривать, предвидѣть, сазизіиіигоз: 
апіто ехіішп а1с]'з.—Ъ) напередъ поза¬ 
ботиться о чемъ=заранѣе приготовлять, 
зейет зепесіиіі. 

ргозіегпо, зігаѵі, зітаіит, ёге, рас¬ 
простирать, повергать, повалить на¬ 
земь, 1)соб.: а) вооб.: согрога Ъиті: зе асі 
рейез аіф, припадать къ гс: ргозігаіиз 
ай рейез.— Ъ) насильно: оррійа, разру¬ 
шать; особ, положить намѣстѣ, Ьозіет.— 
II) карт.: разорять въ конецъ, уничто¬ 
жать, аЦш: зіиШііа зиа отпет Саіііат. 
ргозШйо, зОДйі, зШйІшп, ёге, выста¬ 

влять публично,выставл. на продажу. 
ргозіо, 8ІІ1І, аге, стоять на выстав¬ 

кѣ, а) о товарахъ, быть выставлену на 
продажу, продаваться. — Ь) о женщи¬ 
нахъ, продаваться, быть продажнымъ. 

* ргбзйЬі$о, ёге, взрывать (|). 
ргозшп,рго!йі, ргбйеззе, быть полез¬ 

нымъ, приносить пользу (прот. оЬѳззе), 
аЬзоі. или съ йаі., Мііопі, саизае; съ 
ай с. асе., а<1 сопсогйіаш сіѵііаііз; съ 
іпГ., диій тіЬі йп&еге ргойезі (I). 

1. ргбзиз, а, шп, прозаическій, огаііо 
(прот. сагтеп); зиЬзЬ. ргбза,аеД. проза. 

2. ргбзиз, см. ргогзиз. 
ргб1ё^о,іехі, іесіит, ёге, I) прикры¬ 

вать, 1) соб.: іаЬегпаси1итЬейега:а1дт 
зсиіо; поэт, съ асе. гезр. (ргоіесіі сог¬ 
рога зсиііз, прикрытые щитами*^). —2) 
пер.: прикрывать, защищать, аЦт.— 
II) прегн., снабжать навѣсомъ, аейез. 
ргбіепйо, іепйі, іепзит и іепіит, ёге, 

протягивать, вытягивать, Ьазіаз: Ъга- 
сЫа іп таге (|). 
ргбіёпйз и ргбііпйз, айѵ. прямо, впе¬ 

редъ, дальше, I) соб.: о движеніи въ про¬ 
странствѣ: рег^еге. — II) пер.: 1) о не¬ 
прерывности движенія и дѣйствія, непре¬ 
рывно, безпрерывно,не останавливаясь, 
ех игЪѳ ргоіи^еге. — 2) о непрерывномъ 
протяженіи, въ непрерывной связи,сря¬ 
ду, ^^1шп рг. иіл^иеіеііизипайогеі (у).— 
3) о непрерывной очереди во времени: 
а) о постоянствѣ слѣдованія во времени, 
постоянно^ пет (тогет)рг. игЬез АІѢа- 
пае соіиегѳ засгит (|). — Ъ) о непосред¬ 
ственности слѣдованія во времени, тот¬ 
часъ, прямо, рг. СагіЬа^іпет ііигоз.— 
сейчасъ въ началѣ, съ самаго начала. 

ргбіёго, ігіѵі, ігііит, ёге, I) исте¬ 
реть, раздавливать, растаптывать, 1) 
соб. и пер.: а) соб.: ітитепіит.— Ъ) 
пер., въ сраженіи уничтожать, разгро- 
млять, Роепоз (|).—2) карт.: попирать 
ногами, презирать, аѣрп.—-И) (поэт.) 
прогонять, ѵег ргоіегіі аезіаз. 

ргбіеггёо, іеггйі, іеггііпт, ёге, устра¬ 
шать = страхомъ и угрозами прогонять, 
страхомъ обращать въ бѣгство, ак^ш. 
ргбіегуё,айѵ. нагло, безстыдно, дерзко. 
ргбіегтИаз, аііз, I. наглость, безстыд¬ 

ство, въ болѣе мягкомъ смыслѣ, задоръ. 
ргбіегуиз, а, ит, I) буйный, бурный, 

ѵепіиз (і*). — И) пер., наглый, безстыд¬ 
ный, въ болѣе мягкомъ смыслѣ, дерзкій, 

ргбііпиз, айѵ. см. ргоіепиз. 
ргбігаЪо, ігахі, ігасіиш, ёге, тащить 

впередъ, вытаскивать, притаскивать, I) 
соб.: акрп рейіЬиз (•(•): ащт Ыпс іп соп- 
ѵіѵіит. — 2) карт.: а) выводить наружу, 
обнаруживать, открывать, Іасіпиз рег 
іпйісіит. — Ь) принуждать, побуждать, 
а^т ай іпйісіит. 
ргбігййо, ігйзі, ігйзит, ёге, толкать 

впередъ; карт., отлагать, откладывать, 
сошіііа іп ^пиагіит шепзет. 

ргбІигЪо, аѵі, аіат, аге, прогонять, 
позігоз йе ѵаііо; поэт., ресіоге зііѵаз, 
валить, ниспровергать. 

ргбйі, сон). такъ, какъ; смотря по 
тому, какъ, ргоиѣ гез розЪиЫ. 
ргбѵесіиз, а, ит, см. ргоуеко; особ. 

И) 2, Ъ, «. 
ргбусію, ѵехі, ѵесіит, ёге, впередъ 

везти, увозить впередъ, I) асііѵ.: 1) соб.: 
а^й. — 2) пер.: а) вооб., заводить слиш¬ 
комъ далеко, завлекать, увлекать, о 
неодуш., огаііопет теат: Ьаес зрез 
ргоѵехіі, иі. еіо. — Ъ) до извѣстной цѣли 
доводить, ѵіт іетрегаіат іп та)из, воз¬ 
величивать, содѣйствовать успѣху сиш 
(•(•); особ., выдвигать, возвышать, а^т 
ай зшптоз Ьопогез. — И) разз. ргоѵе- 
Ьог тейіаі., ѣхать дальше, уѣзжать, 
1) соб., о плавающихъ и корабляхъ, Іепі 
А&ісо: рогіи (|): ех рогі-и: а іегга: іп 
аііит; о всадникахъ, раиішп аЬ зиіз 
едио.— 2) пер.: а) вооб., заходить слиш¬ 
комъ далеко, увлекаться, ^шй иііта 
ргоѵеЬог? (і). — Ь) въ част.: а) по вре¬ 
мени, подвигаться; особ, по возрасту, 
ргоѵесіиз аеіаіе или аппіз, въ преклон¬ 
номъ возрастѣ: Іоп^іиз аеіаіе ргоѵесіиз.— 
р) въ почестяхъ выдвинуться, ай зшпта 
тіІШае ргоѵесіиз. 

ргбѵёпіо, ѵёпі, ѵепіит, іге, I) выхо¬ 
дить, ЯВЛЯТЬСЯ = всходить, уродиться, 

I) соб.: ап^изііиз (о хлѣбѣ); о лидахъ, 
родиться, аіеі. — 2) пер., появиться, 
ргоѵепеге іЪі зегіріогит та&па іп^епіа.— 
II) подвигаться впередъ, отс. пер.: имѣть, 
успѣхъ, удаваться, сагшіпа ргоѵепіипі; 
апіто аейисіа зегепо (і*). 

ргбѵепійз, йз, т. всходъ, теіоп. = 
доходъ, урожай, обиліе, ргоѵепіп опегеі 



ргбѵегЫшп — 515 ргабепз 

яиісоз (і*). — II) подвиганіе впередъ, пер.: 
а) исходъ, ри^паѳ; ріиг., зесишіі гепіш 
ргоѵепіиз. — Ь) прегн., счастливый 
исходъ, удача, успѣхъ, іетрогіз зире- 
ГІ0ГІ8. 

ргбѵегМит, Хі, п. пословица, пого¬ 
ворка, ѵеіегі ргоѵегЬіо, по старой по¬ 
говоркѣ : ѵепіі іп ргоѵѳгЬіит, вошло въ 
поговорку: иі езі іп ргоѵегЬіо, какъ въ 
пословицѣ говорится. 
ргбѵХйепз, епііз, РАф. предусмотри¬ 

тельный. 
ргбѵХйспіёг, асіѵ. предусмотрительно. 
ргбѵібепііа, ае, і. I) предвидѣпіе. — 

П) предусмотрительность, заботливость. 
ргбѵШо, тійі, ѵізит, ёге, смотрѣть 

вдаль, впередъ, издали видѣть, I) соб.: 
афт поп ргоѵібіззѳ (чтобы во время по¬ 
клониться і*); съ допол.предл. (съ диі(1).— 
II) пер.: 1) предвидѣть, предугадывать, 
диае тиііо апіѳ ргоѵісіегат. — 2) пред¬ 
усматривать, принимать мѣры, варанѣ е 
распорядиться насчетъ чего, пригото¬ 
влять, запасать, заранѣе (напередъ) за¬ 
ботиться о чемъ, а) съ асе.: йпітепіиш 
ехегсііиі или іп Ьіетет. — р) съ де с. 
аЫ.: ёе ге ігишепіагіа. — у) съ <1аѣ.: 
заіиіі Ьотіпит. — 6) съ пі или по с. 

соф. — с) аЬзоІ. = принимать мѣры, по¬ 
ступать предусмотрительно, сопіга диет 
тиііит отпез Ьопі ргоѵібегипі. 
ргбѵЫиз, а, ит, I) предвидящій, Гиіигі 

оріпіо. — П) предусмотрительный, а) 
вооб. = пекущійся, заботящійся, забот¬ 
ливый, съ деп. — Ъ) въ част,, предусмо¬ 
трительный, осторожный. 

ргбѵіисіа, ае, і\ порученный кому-н. 
мрутъ занятій, кругъ дѣятельности, по¬ 
рученіе, возложенное на кого, занятія, 
обязанность, I) вооб.: Ша оШсіоза.— 
II) прегн., должностному лицу (консулу, 
претору и т. п.) указанный крутъ заня¬ 
тій, кругъ дѣятельности, порученія, за¬ 
нятія по должности, должность, 1) вооб.: 
а) о римскихъ сановникахъ: зогіігі рго- 
ѵіпсіаз (іпіег зе): рагіігі ргоѵіпсіаз: рг. 
аіеі еѵепіі. — Такъ же о кругѣ дѣятель¬ 
ности претора, рг. игЬапа еі регедгіпа, 
должность претора городского и иного¬ 
родняго; главное начальство противъ 
страны или народа, дшпп атЬо сопзиіез 
Ариііат ргоѵіпсіат оМіпегепі: Зісіпіо 
Ѵоізсі, Адиіііо Нетісі ргоѵіпсіа еѵепіі, 
досталось главное начальство въ войнѣ 
противъ г.; главное начальство на морѣ, 
рг. сіаззіз (надъ флотомъ): рг. шагііі- 
та. — Ь) о неримскихъ: Наппопіз сіз 
ІЪегшп ргоѵіпсіа егаі, имѣлъ главное 
начальство по сю сторону Эбро: ргоѵіп¬ 

сіат Ьеце абтіпізігаге. — 2) управленіе 
страною внѣ Италіи, тк. сама страна, 
провинція (римская), ргоѵіпсіаѳ Саіііаѳ 
ргаееззѳ. — Отс. провинція, преимуще¬ 
ственно, а) о восточной части нарбон¬ 
ской Галліи.— р) провинція Азія. 
ргбѵіпсіаііз, е, въ провинціи (въ 

управленію провинціею) относящійся, 
въ провинціи находящійся, провинціаль¬ 
ный. 

ргбѵізіо, бпіз, $. I) предвидѣніе, а) 
предвѣдѣніе, апіті. — Ь) предосторож¬ 
ность, апіті.—II) предусмотрительность, 
попеченіе, принятіе мѣръ къ или про¬ 
тивъ чего, біѵіпа, провидѣніѳ: ѵіііогит, 
предотвращеніе. 

ргбѵізбг, бгіз, т. предвидящій = на¬ 
передъ или заранѣе заботящійся о чемъ-н. 

ргбѵізйз, йз, т. I) смотрѣніе въ 
даль.—II) пер.: а) предусмотрѣна, ре- 
гіеиіі. — Ь) предусмотрительность, по¬ 
печеніе. 

* ргбѵіѵо, ѵіхіззе, продолжать жить, 
ргбѵбсаііо, бпіз, і. воззваніе къ выс¬ 

шему судьѣ — апелляція, право апелля¬ 
ціи, рг. абѵегзиз тадізігаіиз аб рори- 
Іит: езі ргоѵосаііо, можно апеллировать. 

ргбѵбсаібг, бгіз, т. вызывающій на 
бой (тв. какъ особый родъ гладіаторовъ). 

ргбѵбсо, аѵі, аіиш, аге, вызывать, 
призывать, 8вать, I) вооб.: афт аб зе; 
поэт, пер., гозео огѳ йіет. — II) въ 
част.: 1) побуждать, подстрекать, а) 
вооб.: сотііаіѳ зиа рІеЬет; въ разз., Ьѳ- 
пейсіо ргоѵосаіі.— Ъ) вызывать на бой, 
состязаніе гс, подзадоривать, афт: афт 
аб ридпат: ргоѵосаіиз таіѳбіеііз. — 
2) взывать къ высшей власти = апелли¬ 
ровать въ высшую инстанцію, подавать 
апелляцію, аЬзоІ. или а бишпѵігіз: аб 
рориіит. 

ргбѵбіо, аѵі, аіат, аге, вылетать; 
пер., о людяхъ = быстро выбѣгать, бро¬ 
саться впередъ, зиЬіІо: ай ргітогез. 

ргбѵоіѵо, ѵоіѵі, ѵбійіпт, ёге, впе¬ 
редъ катить, катать передъ собою, ска¬ 
тывать, а) вооб.: сираз агбепіез іп орѳга: 
зе сат агтіз. — Ъ) въ част., геЙ. и те- 
біаі. = бросаться, повергаться, зе аіеі 
аб ребез, аб депиа а1р}з. 

ргохішё, абѵ. см. ргоре. 
ргохітііаз, аііз, і. I) близость, сосѣд¬ 

ство.— II) пер.: а) близкое родство. — 
Ь) сходство (|). 

* ргохішб, абѵ. весьма недавно, 
ргохітпз (ргохйтпз), а, ит, см. рго- 

ріог. 
ргохйтё, абѵ. см. ргоре. 
ргйбепз, епііз, проницательный; отс. 



ргайепібг — 616 — рпЫісиз 

I) рагі. = сознательно, завѣдомо дѣй¬ 
ствующій, диоз рпкіепз ргаеіегео (•(*). — 
[I) аф.: 1) что-н. основательно знающій, 
хорошо знакомый съ чѣмъ, свѣдущій 
въ чемъ-н., опытный, съ деп. (гѳі тііі- 
іагіз, Іосоглт); съ іпГ. или съ асе. с. 
іпГ. — 2) прегн., разсудительный, благо*- 
разумный, умный, практическій, аЬзоІ. 
(Ьотіпез); или съ деп. (ееіегагпт гегит, 
въ прочихъ д.); съ іп с. аЫ. (іп ,)‘иге 
сіѵііі); съ ай с. асе. (ай сопзіііа). 
ргййепіёг, айѵ. благоразумно, умно, 

осмотрительно, практично. 
ргййепііа, ае, 1.1) основательное зна¬ 

ніе, ,ртз риЫісі или сіуіііз: Іиідігогит 
(свѣтлый взглядъ па будущее). — II) 
прегн., разсудительность, свѣтлый умъ, 
практическій умъ, благоразуміе (прот. 
зіиіііііа, іешегііаз), и преимущ., опыт¬ 

ность въ жизни, практичность. 
ргйіпа, ае, I) иней, изморозь (тк. въ 

ріиг,).— II) (поэт.) ріиг. ргиіаае, теіоп. 
а) = зима, тейіаѳ ргиіпае. — Ъ) снѣгъ, 
сігсшпйіза ргиіпіз согрога тадпа Ьоит. 

рг&іпдзиз, а, пт, покрытый инеемъ, 
ргапа, аѳ, Г. горящій уголь. 
* ргішіеёпз, а, шп, сливовый, изъ 

сливы (дерева |). 
ргшшш, і, в. слива, 
ргшшз, і, Г. слива (дерево), 
ргуіапёшп, і, п. пританей (обществен¬ 

ный домъ въ греческихъ городахъ, гдѣ 
собирались и обѣдали пританы (ргуіа- 
пез); въ немъ же давали пожизненное 
содержаніе заслуженнымъ мужамъ). 
ргуіапіз, асе. іп, ш. пританъ (одно 

изъ высшихъ должностныхъ лидъ въ гре¬ 
ческихъ государствахъ). 
рзаііо, рзаііі, ёге, играть на цитрѣ, 

пѣть подъ цитру. 
рзаііёгішп, Іі, п. гусли, струнный 

инструментъ, похожій на цитру. 
рваіігіа, ае, Г. играющая па струп¬ 

номъ инструментѣ, играющая на цитрѣ. 
рзёрѣівша, таііз, п. опредѣленіе па¬ 

рода (у грековъ). 
рзеийбтёпбз, і, т. д ожный,силдогизмъ. 

рзеп<ОДЬ$тат, і, п. потаенная дверь, 
задняя дверь, задняя калитка (прот. ^а- 
ппа); отс. рег рз. или одно рзеийоіЬуго, 
тайно. 

рзІШпз (рзуіМпв), а, иш, ѵіііз рз. 
или одно рзііЪіа, родъ греческаго вино¬ 
града. 

рзШаспз, і, т. попутай. 
рзусЪбтапіІит, Й, п. мѣсто, гдѣ во¬ 

прошали души умершихъ, оракулъ. 
рзуОДиз, а, иш, см. рзііЫиз. 
ріё, епсі., приставляемая для уев те¬ 

нія къ личнымъ и притяж. мѣст. (въ 
аЫ.), зийріе тали, своею собственною* 
рукою. 

* ріізапагіит, Іі, п. ячменный взваръ. - 
* рйЪепз, епііз, возмужалый, пер. = 

здоровый, крѣпкій, цвѣтущій (*)*). 
рйЬег, Ъегіз, см. 1 рйЪез. 
рйЬегІаз, аііз, і. возмужалость, зрѣ¬ 

лость возраста; теіоп., а) пушокъ на 
подбородкѣ.—Ъ) сила мужа, способность 
къ дѣторожденію, іпехЪаизіа. 

1. рйЪёз, Ъёгіз, возмужалый, взрос¬ 
лый (поэт., достигшій надлежащаго раз¬ 
витія = сочный, Гоііа); зиЪзі., риЬегез, 
взрослые люди. 

2. рйЪёз, із, Г. возмужалость; теіоп., 
а) донная часть, срамныя части. — Ь) о 
лицахъ, а) взрослые люди (поэт. тк. о бы¬ 
кахъ). — ^) (поэт.) мужчины, люди. 

рйЪезсо, Ъйі, ёге, I) достигать муж¬ 
ского (зрѣлаго) возраста, и пер., со¬ 
зрѣвать, диае іегга дідпіі, таіигаіа ри- 
Ьезсипі. — И) въ част., обрастать (лоб¬ 
ковыми и вооб.) волосами; пер., покры¬ 
ваться чѣмъ-н., ргаіа риЪезсіті Яоге (у). 
рйЫІсапиз, а, иш, къ государствен¬ 

нымъ доходамъ относящійся, тиііѳгсиіа, 
откупщица казенныхъ доходовъ, презр. = 
наложница откупщика казенныхъ дохо¬ 
довъ. — Об. зпѣзі., риЫісапиз, і, т. 
главный откупщикъ государственныхъ до¬ 
ходовъ (риЫісшп). 
рйЪИсаііо, бдіз, Г. конфискація, Ъо- 

попіга. 
рйЫісё, айѵ. I) всенародно (прот. ргі- 

ѵаііт), а) = именемъ государства, по 
приказанію правительства, народа, йі- 
сеге, роШсегі. — Ъ) въ интересахъ госу¬ 
дарства, въ интересахъ всего парода, 
на пользу или во вредъ государства, р. 
Ііііегаз тіііеге. — с) на счетъ государ¬ 
ства, па общественный счетъ, иждиве¬ 
ніемъ государства, аіеге, ейеггі. — II) 
пер.: поголовно, всѣ безъ различія, ігѳ 
ехзиіаішп. 
рпЪИсо, аѵі, аіпт, аге, I) дѣлать соб¬ 

ственностью государства, отбирать въ 
казну, конфисковать, гедпит: Ъопа, 
Ріоіетаешп (состояніе П). — И) дѣлать 
общимъ достояніемъ, предоставлять 
всѣмъ, Аѵепііпшп (для населенія). 
рйЪИсиз, а, пш, публичный, обще¬ 

ственный (прот. ргіѵаіиз), I) къ народу, 
къ государству относящійся, народу, го¬ 
сударству, казнѣ принадлежащій, отъ на¬ 
рода исходящій, отъ имени, на счетъ 
государства совершающійся, устроен¬ 
ный, государственный, общественный, I) 
ай).: Іоса: зегѵиз (какъ служитель, особ- 
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сыщикъ должностного лица: <Ш, націо¬ 
нальныя божества: ПМегае, офиціальное 
п.: Ъопо риЫісо, для блага государства 
(прот. реззіто риЫісо, ко вреду г., 
папр. Гасеге, йегі): ііуигіае, обиды, на¬ 
несенныя государству: зоШсііибо, без¬ 
покойство о г.: саиза, государственное 
дѣло, но чаще = уголовный процессъ, 
уг. дѣло: гез риЫіса, см. гез: ^пЬеге 
аідт риЫісит рориіі К. еззе, объявить 
кого собственностью государства. — 2) 
зиЪзі., риЫісит, і, п. а) государствен¬ 
ная собственность, государственныя вла¬ 
дѣнія, Сатрапшп, К., составляющая 
государственную собственность — Ь) ка¬ 
зна (тк. казначейство), государственные 
доходы, сопѵіѵагі бе риЫісо, на счетъ 
государства: іп риЫісит гебі^еге или 
геіегге, вноситъ въ к.: риЫіса сопби- 
сеге, взять на откупъ (*}*): зосіеіаіез 
риЫісогит, компаніи откупщиковъ. — 
с) публичное мѣсто, а) площадь, улица, 
рог риЫісит, по улицамъ города (бисі): 
т риЫісит, на улицу, публично (ргоб- 
іге, зе ргогіреге): іп риЫісо, на улицѣ, 
публично (сопѵіѵагі); отс. іп риЫісо, 
еззе, быть внѣ дома: риЫісо сагегѳ, не 
выходить изъ дому, вести уединенную 
жизнь. — р) общественный амбаръ, мага¬ 
зинъ, ігшпептт сопГеггѳ іп риЫісит, 
ссыпать въ амбаръ. — у) собраніе на¬ 
рода, общество, согпиа геіегге іп риЫі¬ 
сит, публично показывать (ср. выше 
Ь).—И) общій, а) общій, всеобщій, об¬ 
щеупотребительный, обычный, ѵегѣа; 
Іих типбі (о солнцѣ і*), поэт., сига^иѵе- 
пит, предметъ заботы всѣхъ юношей. — 
Ъ) поэт, пер., обыкновенный, простой, 
зігисіига сагтіпіз. 

рйбепбиз, а, ит, см. рибео чр*. 
рйбенз, епііз, РАб). стыдливый, скром¬ 

ный, застѣнчивый, ргаѵе, изъ ложнаго 
стыда (•(*). 
рйбепіёг, абѵ. стыдливо, скромно, за¬ 

стѣнчиво. 
рйбёо, йі, Миш, ёге, I) стыдиться, 

іпбисі аб рибепбит. — II) приводить въ 
стыдъ, заставлять стыдиться, а) регз.: 
те аиіет ^иіб рибеаі, диі еіс. — Ь) іт- 
регз., рибеі, съ асе. регз. и §еп. геі = 
мнѣ, тебѣ и т. д. стыдно чего или пе¬ 
редъ кѣмъ, івіатіа, беогшп.— (а^т) съ 
іЫ. = (мнѣ) стыдно, у мёня нѣтъ охоты, 
рибеі біеегѳ. — Рагі. рибепбиз, а, 
ит, то, чего должно стыдиться; отс. по¬ 

стыдный, позорный, ѵиіпсга (і*); рибеп¬ 
бит (должно стыдиться) съ асе. с. іпГ. 

рйбІЪипбиз, а, ит, стыдливый, застѣн¬ 
чивый. 

рйбісШа, ае, Г. стыдливость, застѣн¬ 
чивость, скромность, цѣломудренность 
(прот. ИЪібо). 
рйбіепз, а, пт, стыдливый, застѣн¬ 

чивый, скромный, особ, цѣломудренный. 
рйббг, бгіз, т. I) чувство стыда, 

стыдъ; отс. тк. застѣнчивость, робость, 
а) вооб.: рибог теиз: Гатае (предъ дур¬ 
ной молвой): рибог езі (тіЬі) геГегге, 
мнѣ стыдно (*(■). — Ь) чувство правды и 
законности, чувство чести, честность, 
совѣстливость, Іюню зшшпо рибогѳ. — 
с) цѣломудренность, непорочность, оЪ- 
Ша рибогіз (|). — П) теіоп.: а) при¬ 
чина стыда = срамъ, позоръ, пес рибог 
езі (|): рибогі еззе, служить къ стыду, 
приносить позоръ: сит рибоге рориіі, 
къ стыду народа. — ѣ) красна на лицѣ 
отъ стыда, іатозиз (|). 

рйеііа, ае, Г. I) дѣвушка; въ част, 
(поэт.), а) возлюбленная. — Ъ) дочь, Ба- 
паі риеііае. — И) пер., молодая женщина* 
рйеііагіз, е, дѣвическій, дѣвичій, 
рбёг, ёгі, т. I) вооб. ребенокъ, дитя 

(особ, въ ріиг.). — II) въ част., маль¬ 
чикъ, 1) соб.; отс. а) абтобит риег, еще 
очень юный: (Шиз абЬис риег, еще 
юный: а риего или а риегіз, съ дѣт¬ 
ства: ех риегіз ѳхсебеге, выйти изъ дѣт¬ 
скаго возраста. — ѣ) (поэт.) мальчикъ = 
сынъ, Азсапіиз риег: Ьаіопаѳ риег (объ 
Аполлонѣ): Ьебае риег (о Касторѣ и 
Подлукѣ). — 2) пер.: а) „мальчикъ*, 
„человѣкъ*, слуга, рабъ, іииз: риег гѳ- 
&іиз или поѣіііз, пажъ. — ѣ) молодой чело¬ 
вѣкъ, холостой человѣкъ, іас риег еззе 
ѵеііз (і*). 

рйёгіііз, е, дѣтскій, отроческій, I) 
соб.: аѳіаз: а&теп (изъ мальчиковъ *}*): 
терпит, царствованіе отрока. — И) пер., 
дѣтскій, ребяческій, сопзііішп. 
рйёгіШёг, абѵ. по-дѣтски, какъ дитя 

(дѣти); пер., ребячески. 
рйёгШа, ае, Г. дѣтскій возрастъ (до 

17 лѣтъ), дѣтство, юность. 
рйегрёга, ае, Г. роженица, родиль¬ 

ница. 
рйегрёгПшц 1і, п. разрѣшеніе отъ 

бремени, роды, 
рйегііа = риегіііа. 
рйёгйінз, і, ш. маленькій мальчикъ; 

презр., отпіит беіісіагит аЦие отпіит 
агііит риегиіі, прислуга, изощрившаяся 
во всякихъ фокусахъ и годная для вся¬ 
кой 8абавы. 

ріі$а, см. ру&а. 
рй^ІІ, ш. кулачный боецъ (ру¬ 

ка котораго была въ рукавицѣ, см. сае- 
зіиз). 
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* рй&Иаійз, йз, ш. кулачный бой (см. 
ри^іГ). 
рй&Іо, бшз, ш. кинжалъ; отс. карт., 

рІитЬоиз ридіоі слабое доказательство! 
* рй§Іипсй1из, і, ш. небольшой кин¬ 

жалъ. 
рп§иа, ае, Г. сраженіе (тк. поединокъ, 

драка), битва, бой, 1) соб. и теіоп.: а) 
соб.: «) вооб.: р. ребезігіз: ридпат па- 
ѵаіѳт Гасеге, давать: ри^пат сотшіі- 
іѳго сит ге§е, давать. — /9) въ част., 
состязаніе, ^шп^иепшз (въ Олимпіи 
*(•). — Ь) теіоп.: боевая линія, р. тебіа, 
центръ арміи. — II) пер.: споръ. 

ри^пасііёг, абѵ. съ жаждой спора = 
упорно, упрямо, всѣми силами. 

рп^паібг, бгіз, т. боецъ. 
рампах, пасіз, жаждущій брани, воин¬ 

ственный, драчливый; пер., а) полеми¬ 
ческій.—Ъ) вооб., строптивый, упорный, 
сопіга зепаіогет. 
ри&оо, аті, аішп, аге, сражаться, 

драться, бороться, I) соб.: соттішіз или 
етіпиз: таіе: еxе^ио (сидя на лошади): 
сит акде: іп или абѵегзиз акрп: іпіег 
ее: рго аЦо или аіда ге: сіе (за, нзъ- 
ва) ак*а ге. — II) пер.: 1) вооб., спо¬ 
рить, сит акр: бе а^а ге поп тадпо 
орегѳ; пер., о неодуш., ігі^іба ридпа- 
Ъапі саіібіз (+). — 2) въ част.: а) про- 
тиворѣчить, зесшп, противорѣчить са¬ 
мому себѣ: ри^папііа Іоциі; поэт, съ 
баі. — Ь) всѣми силами стараться, до¬ 
биваться, съ пі или пѳ с. соп).; поэт, 
съ іпГ. 
рп^пиз, і, т. кулакъ (тк. какъ мѣ¬ 

ра); отс. ри*по ѵісіиз, въ кулачномъ 
бою (+). 
риІсЬеІіиз, а, пт, красивенькій (особ, 

иронически). 
риісѣёг, сЬга, сѣгпт и риісёг, сга, 

сгит, красивый (прот. іигріз), 1) соб.: 
игЬз: риІсЬеггіте гегшп, красивѣйшій 
изъ всѣхъ! (+). — II) пер., прекрасный: 
a) прекраспый, превосходный, похваль¬ 
ный, ехѳтріпт: піЬіІ ѵігіиіе риІсЬгіпз. — 
b) благополучный, счастливый, біез (і*): 
пѳ риІсЬгшп зе ас Ьеаіит риіагеі, чтобы 
онъ не считалъ своего положенія пре¬ 
краснымъ и счастливымъ. 

риІсЬгё (рпісгё), абѵ. красиво, пре¬ 
красно, аідб Гасеге; рг езі тіЬі, мнѣ 
весьма хорошо; какъ восклицаніе: пре¬ 
красно! 

риІсЬгіійбо, біпіз, Г. красота; пер., 
красивость, изящество, блескъ. 
рйкуат, і, п. полей, блохогонка (бла¬ 

говонная трава). 
рйіех, Псіз, т. блоха. 

рпііагіиз, 1і, т. цыплятникъ, стражъ* 
который кормилъ священныхъ цыплятъ ІГ 
по ихъ клеванію (или нежеланію клевать^ 
предсказывалъ будущее. 
риіійіо, аге, I) пускать ростки; поэт, 

пер., Іоі риііиіаі аіга соіиЬгіз, столько 
змѣй кишитъ (на лбу) черной (Аллекто 
+). — И) карт, разрастаться, распро¬ 
страняться, диаѳ (Іихигіа) іпсіріеЪаі 
ршіиіаге. 

1. риііпз, і, т. дѣтенышъ, особ, пте¬ 
нецъ, цыпленокъ, соіитЬіпиз, молодой 
голубь: пер., о людяхъ, а) какъ ласка¬ 
тельное слово, цыпленокъ. — Ь) р ті- 
Ішппз, молодой коршунъ, исчадіе (о сынѣ 
жаднаго хищника). 

2. риііпз, а, ит, грязный, черный^ 
по природѣ и отъ грязи, сѣровато^ер- 
ный, черноватый, темнаго цвѣта, саріШ 
(I), шугіиз, темно-зеленый (■(*); въ част.* 
ршіа ѵезііз, риііа іо§а, сѣровато-черна» 
одежда, тога (знакъ траура); зиЬзІ., 
риііит, і, п. черная краска. 
риітепіагіит,- Іі, п. закуска; отс. 

риітепіагіа ^иаеге зибапбо, возбуждай 
аппетитъ трудомъ (*(*). 
риітспішп, і, п. мясное, закуска пзъ 

риіра; отс. зіп^иіа риітепіа, отдѣльны» 
порціи (*)•). 

риішо, опіз, т. лёгкое, ріиг. риіто- 
иѳз, доли (мочки) легкихъ, 
риіра, ае, Г. мясистая часть, мясо. 
* рпіратёп, тіпіз, п. мясное, изъ* 

риіра приготовленная закуска. 
рпіратепішп, і, и. мясное, изъ риіра. 

приготовленная эакуска. 
рпІрИпт, і, п. подмостки, каѳедра, 

сцена. 
рпіз, рііНіз, Г. крутая каша ивъ полбы 

или бобовъ, особ, какъ кормъ цыплятъ» 
(риііі); отс. оЯа риШз. 
риізаііо, боіз, Г. толканіе, біепіе, 

ударъ., зсиіогиш (о щиты); особ, тол¬ 
чокъ, тумакъ. 

риізо, аті, аіпт, аге, сильно толкать,, 
бить, ударять что, обо что* во что, I 
вооб.: 1) соб.: а) объ ударахъ о землю 
танцующихъ, іѳііиз ИЪего ребе (і*); о ло¬ 
шадяхъ, ребіѣиз зраііиш Оіутрі, поэт. 5= 
пробѣгать; о ѣдущихъ, сигги Оіутрит 
(■}•); объ умирающихъ, Ьитит тогіЪипбс* 
ѵегіісѳ (*)*). — Ь) объ ударѣ, толчкѣ, 
стукѣ требующихъ входа и т. п., въ 
дверь п пр., Гогез (і*). — с) о больномъ» 
толчкѣ, толкать, бить, наносить удары,, 
акрп; о вѣтрѣ, волнахъ, ударять, 1а- 
іега (паѵіз) агбиа (•)•). — б) касаясь чего 
ударять, аііа зібега. — е) приводя въ- 
движеніе, потрясая, толкать, ударять,. 
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егиреге пегѵо риізапіе задіШіе, отъ толч¬ 
ка тетивы (*)*); отс. музыкальный инстру¬ 
ментъ ударять =* играть на музык. ин¬ 
струментѣ, зеріет (іізсгітіпа уосит (на 
семиструнной лирѣ) ^аш бідШзіат рес- 
ііпе (і*); стѣны потрясать, р. ітоз агіеіе 
тигоз (І) — 2) карт.: а) вооб.: зигбаз 
аигез, говорить попустому („глухому 
служить обѣдню"). — Ь) чье-н. желаніе, 
рѣшеніе возбуждать, побуждать, диае 
іе ѵесогсііа риізаі, ^иі те ѵіѵепіе Іасез- 
заз РігШюит? (■)•).— с) на внутреннее 
чувство производить дурное впечатлѣ¬ 
ніе, безпокоить, тревожить, раѵог риі- 
запз (у). — И) (поэт.) = бросать, метать, 
заді^ат. 
рпізйз, из, т. толчокъ, ударъ, I) во¬ 

об.: гетогит, гребля: ребит (*)*): Іугае, 
игра на лирѣ ({). — II) прегн., впечат¬ 
лѣніе, ехіегпиз. 
риіѵёгёпз, а, пт, I) пыльный, со¬ 

стоящій изъ пыли, пиѣез, облако пыли 
(I).—И) пер.: а) пыльный, запыленный, 
покрытый пылью, зоішп (-)-).— Ь) асііѵ. = 
поднимающій пыль, раПа (*{*). 

рпіѵёгйіепіпз, пт, пыльный, за¬ 
пыленный, покрытый пылью, аезіаз (*(•); 
карт., многотрудный, ргаетіа тіііііае (*}*). 

* рпіѵіііпз, і, т. подушечка (|). 
рпіѵіпаг, пагіз, п. I) драгоцѣнными 

коврами устланный дивапъ, который при 
лектистерніи (см. Іесіізіегпіит) приго¬ 
товляли богамъ, подушка, ложе боговъ; 
отс. а<1, сігса, арші отпіа р. = во всѣхъ 
храмахъ. — II) пер., ложе импера¬ 
трицъ (•)■). 

* рпіуіпагіпт, Іі, п. подушка (какъ 
мѣсто сидѣнія богини въ храмѣ). 
рпіуіпиз, і, т. подушка, изголовье. 
рпіуіз, ёгіз, т. рѣдко Г. пыль, а) во¬ 

об.: та^па ѵіз ри1ѵегіз> особ, риіѵіз еги- 
«Ііѣиз и въ связи одно риіѵіз, мелкій 
песокъ, которымъ математики усыпали до¬ 
ски, на которыхъ чертили математическія 
фигуры; поэт., ріиг., поѵешііаіез риіѵе- 
гез, девятидневный прахъ ( = свѣжій 
прахъ мертвыхъ |). — Ъ) пыль въ пале¬ 
стрѣ или на аренѣ; отс. теіюп. = пале¬ 
стра, арена, ристалище, и карт., поле 
дѣятельности, поприще, ргосебеге іп зо- 
Іет еі риіѵегет, выступать публично, 
являться передъ публикою: іп зио риі- 
ѵеге, на своей аренѣ, на своей дорогѣ 
(1*): зіпе риіѵеге, безъ труда, безъ 
борьбы (•(•). 

ршпех, шісіз, ш. пемза; пер., вооб. 
скважистый, рыхлый камень, особчлава. 

* рйтісёиз, а, ит, изъ лавы (|). 
рйтШо, бпіз, с. карликъ. 

рипсііт, асіѵ. коля, покалывая, р. еі 
саезіт реіеге (Ьозіет), колоть и рубить. 
рипсіит, і, п. уколъ, I) какъ окон¬ 

ченное дѣйствіе, уколъ.— II) какъ знакъ, 
точка, 1) соб.: письменный; въ коми- 
ціяхъ, какъ знакъ полученнаго голоса, 
подлѣ имени каждаго кандидата, и те- 
іоп. = избирательный голосъ, диоі; іп 
еа Ітіѣи рипсіа іиіегіз; отс. пер. объ 
одобреніи вооб., опте іегге рипсіит, 
получить (заслужить) всеобщее одобре- 
ніе (*(•). — 2) пер., математическая точка; 
отс. пер.: о времени, моментъ, мгнове¬ 
ніе, іетрогіз рипсіо. 
рип^о, рйрй&і, рипсіит, ёге, колоть, 

I) соб.: аідт. — II; карт., колоть = дѣ¬ 
лать больно, огорчать, причинять непрі¬ 
ятность, аЬзоІ. или а^т. 

рйпіо (роепіо), іуі и іі, Пит, Іге и 
(Іер. рйпіог (роепіог), Пиз зит, Ігі, I) 
наказывать, карать (прот. аѣзоіѵеге), 
таіейсіа: аідт зирріісіо. — II) истить, 
рипігі песет. 
рйпіібг (роепИбг'), огіз, т. мститель, 
рйріііа, ае, й сирота, 
рйріііагіз, е, сиротскій, 
рйріііиз, і, т. сирота, 
рирріз, із, Г. корма (прот. ргога), I) 

ѵегіеге риррез, поворачивать: СоІсЬоз 
абѵегіеге рирріт, пристать къ к. (*[*). — 
II) (поэт.) теіоп. = корабль, 
рйрйіа, ае, $. зрачокъ; (поэт.) глазъ, 
рйгё и (докласс.) рйгііёг, абѵ. чисто, 

1) соб. и пер.: 1) соб.: а) чисто, риге 
іаиіа согрога. — Ъ) чисто = ярко, зріеп- 
йепз Рагіо тагтоге ригіиз (у). — 2) пер., 
въ чистомъ видѣ, въ натуральномъ видѣ; 
р. аррагеге (*(*)._— II) карт., чисто, 1) 
вооб., безукоризненно, а) въ нравств. 
отнош., а) вооб., безпорочно, р. асіа 
ѵііа.—р) цѣломудренно, засгШсаге (о 
матронахъ). — Ъ) о чистотѣ языка, чисто, 
правильно, риге еі етепйаіе ^иі. — 
2) въ част., начисто = совершенно, ^иі<1 
риге ігаодиіііеі? 
рпг^атёп, тіпіз, п. I) нечистота, 

грязь (*(•). — II) очистительное средство, 
очищеніе (*(*). 
рпг&атепіит, і, п. нечистота, грязь. 
рпг^аИо, опіз, й I) очищеніе. — П) 

пер., извиненіе, оправданіе. 
риг&о, аѵі, аіиш, аге, чистить, очи¬ 

щать, I) соб.: а) вооб.: ип^иез ({): 1о- 
сит, очищать отъ сорныхъ травъ, воз¬ 
дѣлывать.—Ъ) въ част., какъ медиц. і. і., 
чистить, прочищать, слабить, риг&ог Ы- 
Іет, я освобождаю себя отъ желчи (*(•): 
ригдаіит іе ііііиз тогЪі, вылѣчился отъ 
той болѣзни (*(*). — II) пер.: а) вооб.: р. 
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игЪет (отъ измѢішиковъ) : риг^аіа аигіз, 
доступное для предостереженій ухо (1*).— 
Ь) въ част, въ нравств. отнош., очищать, 
a) отъ обвиненія=оправдывать, сгітіпа, 
опровергать: зе аісі (предъ кѣмъ): аіцт 
(іе Іихигіа: сіѵііаіет іасіі бісіщие (въ 
чемъ), съ асе. с іпГ. = приводить (го¬ 
ворить) въ извиненіе, въ оправданіе.— 
р) (поэт.) отъ вины, грѣховнаго про¬ 
клятія очищать, искупать что, рориіоз, 
пеіаз: таіит іасіппз іегіі іасіпоге, за¬ 
гладить. 
рйгііёг, а<іѵ. см. риге. 
ригрйга, ае, $. багречникъ; отс. те* 

іоп., а) пурпуръ, пурпуровая краска.— 
b) багряница, пурпуровая одежда, пор¬ 
фира, особ, носимая высшими должност¬ 
ными лицами. 

* ригрйгдзео, ёге, дѣлаться пурпуро¬ 
вымъ, принимать темно-красный цвѣтъ. 
ригрйгаіив,а,ит, одѣтый въ багряницу 

придворный чиновникъ восточныхъ ца¬ 
рей, въ ріиг. = придворные, царедворцы. 

ригрйгёиз, а, шп^ I) пурпуровый, 
багряный, фіолетовый, алый, краснова¬ 
тый. — И) (поэт.) теіоп., а) одѣтый, 
облеченный въ багряницу; и вооб. пур¬ 
пуромъ покрытый, убранный. — Ь) бле¬ 
стящій, прекрасный. 
рйпіз, а, иш, чистый, I) соб. и пер.: 

1) соб.: а) вооб., чистый, ишіа (ф): Ьи- 
пшз (садовая земля). — Ь) о воздухѣ, 
солнцѣ, ночи г с свѣтлый, ясный (прот. 
сгаззиз); пеиіг. зиЬзѣ., рег ригит, по 
ясному небу (ф). — 2) пер., чистый, безъ 
посторонней примѣси, а) вооб.: Ьазіа, 
копейное древко безъ наконечника (какъ 
посохъ властелиновъ и жрецовъ ф). — 
Ъ) безъ украшеній = гладкій, безъ эм¬ 
блемы, не украшенный, рагта (ф): аг- 
§епіит, гладкіе серебряные сосуды (безъ 
рельефа): ѵезііз, безъ пурпуровыхъ по¬ 
лосъ (ф). — с) о мѣстности = свободный, 
незастроенный, незасаженный, сатриз; 
съ аЬ с. аЫ., ригиз аЬ агЬогіЬиз сат¬ 
риз, поле безъ деревьевъ, чистое поле 
(ф).— б) чистый, о доходѣ, цші роззіі 
аб йотіпоз ригі ас геіідиі регѵепіге. — 
И) карт., чистый, 1) вооб., незапятнан¬ 
ный, а) въ нр&вств отнош., а) вооб., 
непорочный* — р) преступленіемъ неза¬ 
пятнанный, ригиз зееіегіз (ф). —у) сла¬ 
столюбіемъ, цѣломудренный, ресіиз (ф).— 
Ъ) о рѣчи, чистый. — 2) въ част.: а) 
какъ религ. і. і.: а) чистый, не осквер¬ 
ненный людьми или животными. — р) 
отправленіемъ похоронъ, свободный отъ 
траура,4 сііез, веселый (ф). — Ь) о рѣчи, 
безъ прикрасъ, простой, естественный, 

депиз <1ісеп<1і. — с) какъ горид. і. і., 
безусловный, безъ оговорокъ, .ішіісіит. 
рйз, рйгіз, п. гной, сукровица; карт., 

КирШ риз аіциѳ ѵѳпепит, желчь и ядо¬ 

витость (о желчной рѣчи злого чело¬ 
вѣка |). 
рйзіііиз, а, пт, очень малый, кро¬ 

шечный, малорослый, I) соб.: іезііз.— 
II) пер., ничтожный, а) о мужествѣ, 
слабый, апітиз, малодушіе, робость 
(ф). — Ь) объ образѣ мыслей, мелочной, 
Ьото. — с) о состояніи, положеніи гс, 
ничтожный, маловажный (прот. та§пиз, 
дгапйіз), саиза (ф). 
рйзіо, бпіз, т. маленькій мальчикъ 

(„карапузикъ"). 
ризійіа, ае, $. пузырекъ, прыщикъ, 
рйіа (соб. ітрегаі. отъ 2. рйіо), на¬ 

примѣръ, именно. 
рйіашеп, тіпіз, п. шелуха, кожица, 
рйіаііо, бпіз, Г. обрѣзываніе, под¬ 

чистка (деревьевъ). 
рйіёаі, аііз, п. I) мраморный срубъ 

колодезный.—II) пер., мѣсто освященное 
религіознымъ явленіемъ и потому обне¬ 
сенное оградою, иапр. то мѣсто народ¬ 
ныхъ собраній, въ которомъ была зарыта 
извѣстная бритва авгура Атта Навія 
(мѣсто мѣняльщиковъ); ограда была воз¬ 
обновлена Скрибоніемъ Либопомъ и отс. 
рйіеаі ІлЪопіз или ЗсгіЬопіапит. 
рйіёаііз, е, колодезный, ключевой. 
* рйіёагіиз, 1і, т. колодезникъ, 
рйіёо, йі, ёге, гнить, пахнуть гнилью, 

вонять. 
рйіёг, ігіз, іге, и риігіз, е, гнилой, 

разложившійся, вонючій; пер., рухлый, 
рыхлый, дряблый, зоіит (ф): таттае 
(ф): осиіі, томные (ф). 
рйіезсо (рйіізсо), ійі, ёге, начинать 

гнить, разлагаться; отс. начинать во¬ 
нять (ф). 
рйіёиз, і, т. вырытая яма; особ., ко¬ 

лодецъ, водоемъ, 
рйіійё, айѵ. протпвпо, чопорно. 
* рйішіизейіиз, а, иш, довольно до¬ 

кучливый, довольно скучный. 
рйШиз, а, иш, гнилой, вонючій, I) 

соб. и пер.: а)*соб.: саго.—Ь) пер.: се- 
геЬгит тиііо риіібіиз Регіііі, гораздо 
жиже мозгъ П. (= гораздо глупѣе П. ф); 
о старыхъ людяхъ, Іоп^о риіійа заесиіо, 
дряхлая отъ долгихъ лѣтъ (ф).—И) карт., 
противный, скучный; объ ораторѣ и 
рѣчи, чопорный, 
рйіізсо, см. риісзсо. 
1. рйіо, аѵі, аіит, аге, подрѣзать, 

подчищать деревья (у). 
2. рйіо, аѵі, аіиш, йгс, считать, 
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I) вооб., такъ или иначе оцѣнивать, 
«цѣнить, а) по численной стоимости, а1д<1 
х.СССС, что-н. оцѣнивать въ 400 дена¬ 
ріевъ.— Ь) по внутренней стоимости ѣѣ- 
шіть, считать, а) съ деп. ргеііі: аЦі 
ша^пі, высоко ставить, цѣнить: ріигіз, 
рагѵі, тіпіті, іапіі, диапіі. — /9) съ рго 
с. аЪІ.: аідт рго піЫІо, ни во что не 
ставить.— у) съ іп с. аЫ.: аідт іп ра- 
гепііз питего: аЦі іп ехреіешііз геЬиз, 
причислять къ г с. — 4) съ зирга с. асе.: 
таііо зирга Ьотіпет риіапйа. — е) съ 
псс. ргаейіс., Ьотіпет ргаѳ зе петіпет, 
ставить себя выше всѣхъ: зе зоіит Ъе- 
аіит.— с) какъ результатъ оцѣнки при¬ 
знавать, полагать, считать, «) съ асе., 
<іеоз, вѣрить въ б.-~р) съ асе. с. іп?.: 
ѵійеіе, диет іп Іосит гет риЫісат рег- 
ѵепіигат риіеііз (на вашъ взглядъ). — 
у) аЬзоІ.: иі риіо, (какъ) я думаю. — 
II) прегн., отдѣльныя денежныя статьи 
приводить въ одному итогу, сосчитывать, 
Л) соб.: гаііопез сит риЬИсапіз, свести 

счеты съ г с. — 2) пер.: взвѣшивать, об¬ 
думывать, а1д<1 сит согсіѳ (*)*)• 
риігёіасіо, €есі, іасішп, ёге, разе, 

риігёііо, іасіиз зит, Гіёгі, 1) гноить, 

разз.=гпить, тлѣть, истлѣвать.—II) пер., 
дѣлать рухлымъ, рыхлымъ, разрыхлять, 
заха тЫзо асеіо. 
риігезсо, ігйі, ёге, гппть, истлѣвать, 

становиться рухлымъ. 
риШАшз, а, пт, гнилой, рухлый, 

рыхлый. 
рпігіз, е, см. риіег. 
1. рйіпв, а, пт, РАЛ}, чистый, не* 

смѣшанный, теаѳ риііззітае огаііопез, 
мои блестящія похвальныя р 

* 2. рйіиа, і, т. мальчикъ (•(•). 
* РУ&а (рй&а), ае, і задница (+). 
руіас, агит, й тѣснины, ущелье, 
рута, ае, костеръ 
ругашіз, тійіз, пирамида. 
ругёіЬгбп (ругёігбп) и — пт, і, и. 

слюногонъ (растеніе), 
рухіз, хійіа, і. жестяночка, баночка. 

д. 
($, д, какъ сокращеніе: ($. = (іиіпіи8 

^напр. Сі. Саесіііиз Меіеііиз), тк. = дие 
<напр. 8. Р. (і. Е. т.-е. зепаіиз рори- 
іиздие Котапиз). 
диа, аіѵ. I) по которой дорогѣ, гдѣ, 

иногда = куда, сіиае ѵіаѳ, диа аі ЬіЬег- 
пасиіа роззеі регѵепігі. — II) пер. а) 
рагі. - диа... диа, частью... частью, какъ... 
такъ, диа поЬіШаѣе §епііз, диа согрогіз 
тадпііисііпе. — Ь) насколько, еЯиде, диа 
роіез (і*). — с) какъ, какимъ образомъ, 
диа Пасете роззіз (*)•); отс. зі диа, если 
какъ-нибудь. 

диасишдиё (диасипдиё), аіѵ. I) гдѣ 
бы пи, куда бы нп, вездѣ гдѣ, диасшп- 
дие ііег Гесіі.— II) какпмъ бы образомъ 
ИИ (+). 

* диааатіёшіз, аіѵ. до извѣстнаго 
предѣла, до извѣстной точки (*(*). 

диабга, ае, і‘. см. диабгпз. 
диайга&ёш, ае, а, по сорока, 
диагіга&ёзіпшз, а, ит, сороковой, 
дишіга&іёа, аіѵ. сорокъ разъ, зезіег- 

Чіит (Н8) іег еі диаіга^іез, 4.300.000 се¬ 
стерціевъ. 

диаЛгадіпіа, сорокъ. 
4иа(ігапз, апііз, ш. четверть рнм. асса 

<аз), т.-е. двѣнадцатираздѣльнаго цѣлаго, 
какъ монета, четверть асса = трн унціи 
(ипсіа), обыкновенная плата за баню, 

<диаскапіе Іаѵагі (-)*). 

диабгапіагіиз, а, ит, относящійся 
къ четверти 12-раздѣльнаго цѣлаго, I) 
вооб., ІаЬиІае ди., введенныя на осно¬ 
ваніи Валеріева закона (Іех Уаіегіа Гѳ- 
пегаіогіа) долговыя книги, уменьшавшія 
долги на одну четверть. — П) стоящій 
четверть асса, ди. іііа регтиШіо. 
диМгаіиа, а, ит, четырехугольный, 

захшп, квадратный камень: а§теп, см. 
адтеп (II, 2, а), зиѣзі., диаіігаіит, і, п. 
а) четырехугольникъ, квадратъ. — Ь) 
квадратура. 
диМгШшп, і, п. четырехдневный 

промежутокъ времени, четыре дня. 
диайгіеппіиш, Хі, п. четырехлѣтіе. 
диЫгНагХат, а<1ѵ. на четыре части. 
диайгХОДиз, а, ит, четырераздѣль- 

пыЙ, диайгШйат диегсит зсішіеЬапІ, на 
четыре части (!). 
диаЛгІ&а, ае, Г. класс, ріиг. диййгі- 

&ае, агшп, г. четверка лошадей (въ упря¬ 
жи), четверня, отс. колесница, запряжен¬ 
ная въ четыре лошади; карт., для озна¬ 
ченія усилія, паѵіЪиз аідие днас1гі§із 
реіітиз еіс., на всѣхъ парусахъ (=всѣмн 
силами •(*). 
диайгІдагХиа, Іі, т. управляющій че¬ 

твернею. 
* диаЛгі&аіиз, а, ит, съ изображе¬ 

ніемъ колесницы, запряженной въ чѳтырэ 
лошади, пшптиз, серебряный денарій. 
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* цпайгТ^Шае, агшп, і. небольшая ко¬ 
лесница^ запряженная въ четыре лошади. 

* циайгЦй&із, е, запряженный четвер¬ 
нею, ециі, четыре лошади, рядомъ запря¬ 
женныя, четверня (*)*). 
цп&йгЦйзкз, а, пт, запряженный 

четвернею, есріі или сштиз, четверня, 
колесница, запряженная въ четыре ло¬ 
шади, зиѣзі., циайгуи^і, бгшп, т. четыре 
лошади, рядомъ запряженныя, четверня, 

цпайгіпшз, а, пт, четырехлѣтніЙ. 
цпайгіп^ёпагіпз, а, пт, изъ четырех¬ 

сотъ состоящій, соЬогіез, к. изъ 400 че¬ 
ловѣкъ каждая. 
цпайгш^ёпі, ае, а, по четыреста. 
цпаДгш&епіёзітпз, а, пт, четырех¬ 

сотый. 
цпайгіп&епіі, ае, а, четыреста» 
цп&йгіп^епііёз, четыреста разъ, 
цпайгірагіііпз (цпайгІрегШпз), а, пт, 

на четыре части раздѣленный, четвер¬ 
ной. 

цп&сЫрёдапз, см. цпайгпрейапз. 
цпайгірегіііпз, см. цпайгірагіііпз. 
цпайгірёз, см. цпайгпрез. 
цпайгіріаібг, см. цпайгпріаіог. 
цпайгіріех, еіс., см. цпайгпріех» 
ци&йгігётіз, е, четырехвесельпый, съ 

веслами въ четыре ряда, цп. паѵіз или 
одно ^па<і^і^еті8, четырехвесельный к. 
цпайго, аті, аіпт, аге, 1) іг. дѣлать 

четырехугольнымъ; пер., приводить въ 
надлежащій порядокъ, обдѣлывать, асег- 
ѵпт, наполнять доверху (і*).—П) іпіг., 
Сыть четырехугольнымъ, отс. пер.: а) 
вооб., быть въ пору, приличествовать, 
итти, аѣзоі. съ іп или съ ай с. асе.— 
Ь) о счетѣ, оказываться вѣрнымъ, 
цп&йгшп, і, п. см. цпайгпз, а, пт. 
цпайгйрёйапз (цпайгірёйапз), апііз, 

галопирующій, скачущій; пер., цпайги- 
рѳйапіѳ зопііи ипдиіа, звонкое копыто 
скачущаго коня (і*); зиЪзі. = конь (*(•). 
цпайг&рёз (цишшрёз), рёйіз, четверо¬ 

ногій, зиѣзі. (т. и I.) = четвероногое 
животное; пер., ци. спгзпз (лошадей*)*). 

цп&йгйріаібг, огіз, т. доносчикъ (по¬ 
лучающій Ѵ& штрафа или состоянія жерт¬ 
вы доноса). 
цпайгйріех, рІХсіз, I) четверной; зиѣзі. 

= четверное количество, вчетверо боль¬ 
ше.—II) поэт; пер., вооб. четыре^ зіеііае. 

циайгйріиз, а, пт, вчетверо большій; 
ииѣзі., циайгаріит, і, п. четверная (вчет¬ 
веро большая) сумма (какъ возмездіе, на¬ 
казаніе). 
циайгиз, а, пт, четырехугольный, 

зиѣзі., циайга, ае, Г. четырехугольникъ, 
ж) четырехугольная плита, четырехуголь¬ 

ная доска; отс. цпайгае, ломти хлѣба», 
которые троянцы употребляли вмѣсто 
столовъ(тарелокъ *)•). — Ь) вооб. четырех¬ 
угольный кусокъ, иі шіѣі йіѵійио ііпйѳ- 
іиг типегѳ циайга (•}*). 
цпаего, циаезіуі, циаезііит, ёге*. 

1) искать, 1) соб., аідт: рогіит, Іоспт.— 
2) пер.: а) искать = стараться пріоб¬ 
рѣсти, добыть, достать, стараться до¬ 
стичь чего, или = добывать, пріобрѣ¬ 
тать, достигать, ресипіат: ориз (работа):, 
аіеі ѵепеппт (стараться отравить кого): 
іетриз ри^паѳ: аісі или зіЬі Ьопогез;. 
одуш. (= стараться пріобрѣсти), аті- 
соз.— или = стараться, стараться осу¬ 
ществить, стараться приготовить, или =» 
исполнять, ѣі^аш, искать случая (спо¬ 
соба, возможности и т. п.) бѣжать =>- 
стараться спастись бѣгствомъ: аісі за- 
Іпіет: іпѵійіат іп аідт, стараться воз¬ 
будить ненависть противъ кого; или == 
усердно искать, страстно желать чего, 
тосковать по гс, Саезагет ■ (•}*):' росиіа. 
аигеа (•)*); или = помышлять, думать о 
чемъ, сопзіііа ЬеШ, затѣвать войну; сѵ 
допол. предл. = думать, размышлять» 
цпопюйо регеатпз; съ іпі. = стараться» 
желать, йізсейеге (•)*). — Ь) обсуждая из¬ 
слѣдовать, дѣлать предметомъ обсужденія 
или изслѣдованія, іетриз ргоГѳсііопіз: 
гаііопет. — с) стараться узнать, желать, 
узнать, спрашивать, разспрашивать, аіі- 
циій (•)■): ѵегит. — циаего съ косв. вопр.; 
особ, въ научномъ отношеніи спраши¬ 
вать, ставить вопросъ, тиііа ех ео: зі 
циіз чшеі цпаегѳгеі. — й) допрашивать, 
производить слѣдствіе, аѣзоі. (циаегего 
еі зийісіа ехегееге), содіпгаііопет: йо 
тогіе аіф: йѳ зегѵо іп йотіпит, подъ, 
пыткою допрашивать раба насчетъ его 
барина. — II) прегн.: а) искать = рабо¬ 
той и т. п. пріобрѣтать, добывать, за¬ 
рабатывать, пшшпоз агаіго ас тапи.— 
аѣзоі. = наживаться, копить деньги, зіѣ 
йпіз циаегепйі (•)■). — Ь) напрасно искать» 
не находить, Зісіііат іп Зісіііа: осса- 
зіопет отіззат. — с) (о неодуш.) тре¬ 
бовать, дѣлать необходимымъ, еіоциеп- 
ііат, йісіаіогіат роіезіаіет. 

* цпаезШо, бпіз, Г. (пыточный) до¬ 
просъ. 

циаезіібг, бгіз, ш. судебный слѣдова¬ 
тель въ уголовныхъ дѣлахъ. 

цпаезііпш, і, п. вопросъ (•)■). 
цпаезііиз, а, пт, РАф. I) изыска н- 

ный, принужденный.—И) необыкновен¬ 
ный, чрезвычайный. 

цпаезо, іуі, ёге (др. ф. глагола ^иаего)» 
I) искать, зі^па іп саеіо (і*). — И) про- 
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сить, съ ні с. соп). или съ соп}., или 
аЬзоІ. (какъ вводное слово), диаезо. 
<ріаезитиз, пожалуйста, 

доаевіісйіиз, і, ш. небольшой барышъ, 
небольшая выгода. 
дпаезііо, бпіз, ?. спрашиваніе, I) вооб.: 

a) соб.: а) сарііѵогит, допросъ. — р) из¬ 
слѣдованіе, научный вопросъ, іп дпаезіі- 
опет ѵосагѳ, подвергнуть изслѣдованію, 
изслѣдовать. — Ъ) теіоп., спорный во¬ 
просъ, предметъ изслѣдованія, тема, <іѳ 
паіига гіеогшп: роёііса, о предметѣ поэ¬ 
зіи. — 2) въ част., публичное, судебное 
изслѣдованіе, слѣдствіе, иногда соеди¬ 
ненное съ пыткою, отс. пытва, а) соб.: 
Япаезііопет «Іесегпегѳ <іѳ аЦа гѳ: дпае- 
зііопет ЬаЬегѳ (аіф геі или сіе аіда гѳ 
и (іѳ или ех аідо: <Іѳ аідо іп аідт), про¬ 
изводить слѣдствіе, допрашивать: дпаезіі- 
опет іпіег зісагіоз ѳхегсеге, производить 
слѣдствіе объ убійствѣ: зегѵоз іп диаезіі- 
опет йагѳ или іегге: диаезііопет іасегѳ 
аісі; диаезііопез регреіиае, постоянныя 
судебныя комиссіи, уголовные суды (съ 
149 г. до Р. X. подъ предсѣдательствомъ 
претора); .}ш1ех диаезііопіз, предсѣда¬ 
тель суда, ведшій, подъ надзоромъ пре¬ 
тора, слѣдствіе по уголовному дѣлу.— 
b) теіоп., слѣдственные протоколы, йсіа. 

опаезііппсйіа, ае, і. маленькій (уче¬ 
ный) вопросъ. 
диаезібг, бгіз, т. квесторъ, въ ріиг. 

дпаезіогез, уголовный судъ, состоявшій 
изъ двухъ членовъ, уголовные судьи 
(сполна диаезіогез раггісШіі), впослѣд¬ 
ствіи (сполна дпаезіогез игЬапі, диаезіо- 

>тез аегагіі) казначеи, завѣдывавшіѳ го¬ 
сударственными доходами и расходами; 
еще позже квесторы сопровождали кон¬ 
суловъ и преторовъ въ провинціи въ ка¬ 
чествѣ помощниковъ по администраціи, 
при чемъ главнымъ образомъ въ ихъ 
вѣдѣніи находилась финансовая частъ. 

диаезібгіпз, а, пт, касающійся кве¬ 
стора, квесторскій, I) вооб.: 1) аф\: со- 
тіііа, народное собраніе (трибутскія ко- 
миціи) для избранія кв.: рогіа (ворота 
въ лагерѣ близъ палатки квестора). — 
2) зиЬзі., диаезіогіит, Іі, п. а) палатка 
квестора въ лагерѣ. — Ъ) домъ квестора 
въ провинціи.— И) въ част., въ рангѣ 
квестора, Іе&аіиз: асіоіезсепз попсішп 
диаезіогіиз, не бывшій еще квесторомъ; 
зпЬзі., диаезіогіиз, іі, т. бывшій кве¬ 
сторъ. 

дпаезШзпз, а, шп, I) прибыльный, до¬ 
ходный, выгодный, гез диаезіиозіззіта 
Уеггі. — II) о лицахъ: а) имѣющій въ 
виду прибыль, корыстолюбивый.— Ь) из¬ 

влекающій большую выгоду, обогащаю- 
щійся, ѵѳіегапі. 
диаезійга, ае, і. квестура, должность. 

или достоинство квестора. 
дпаезійз, пз,т. 1) стяжаніе, добываніе^ 

отс. прибыль, доходъ, тк. источникъ до¬ 
ходовъ, промыселъ, яп. респпіае, добы¬ 
ваніе денегъ: ди. іогепзіз (на ф.): ди. 
^шіісіагтз (судьи): йігііз диаезіищ Гасеге* 
промышлять обманомъ: пиіішп іп ео ?а- 
сіо диаезішп (я ничего не выигрыванѵ 
отъ того), диосі (что ты) еіс.: диаезіиі 
еззе, служить источникомъ доходовъ* 
приносить выгоду: диаезіиі ЬаЬегѳ аіді 
или аідт, имѣть въ чемъ (комъ) доход¬ 
ную статью = что-н. (кто-н.) составляетъ 
доходную статью: а1д<і (извѣстную сумму) 
Вотаѳ іп диаезіи геііпдиеге, отдать на 
проценты. — II) въ част., заработокъ,, 
выручка отъ торговли собою, диаезішп 
(согроге) Гасеге, промышлять своимъ тѣ¬ 
ломъ. 

диаііз, е, какой, что ва, I) іпіегго^.: 
дпаіі ріеіаіе езі? — И) геіаі. (съ и безъ, 
соотвѣтств. іаііз), диаіет іе ргаеЬиізіі,. 
іаіет гѳ ітрегііаз; поэт. вм. диаіііег, 
какъ, диаііз РЬіІотеІа диегііиг. 
диаіізсптдиё, диаіёситдиё, какой быг 

ни, какой ни (относ, и неопред. мѣст.). 
* дпаІізІІЪёі, дпаІёІІЪёі, какой угодно. 
диаШаз, аііз, качество. 
дпаШёг, асіѵ. какъ, 
дпаіит, і, п. и дпаіпз, і, ш. корзин¬ 

ка, плетенка для шерсти. 
фіат, асіѵ. какъ, эмфат. = въ какой 

степени, насколько, I) въ соотношеніи: 
1) въ сравненіяхъ, а) съ іат (или съ 
пропускомъ іат), Ьото поп, диат ізіі 
зипі, діогіозиз: диат зі, такъ, какъ 
если бы. — При розіі. и зирегі., съ н 
безъ роззшп (или диео), какъ можно, 
насколько возможно, напр. диат та- 
хіта роззпт ѵосе йісо: ди. ргітит, какъ 
можно скорѣе; отс. поэт., посіе, диат 
Іоп^а езі, всю долгую ночь. — Ь) съ со- 
отвѣт. іапіиз, іапіі, іапіо и (поэт.) зіс.— 
с) послѣ прилаг. въ сравн. ст. и выра¬ 
женій съ понятіемъ сравненія = чѣмъ* 
нежели; послѣ ргіпз (см. ргіиз); дпат диі, 
диат иі послѣ сравн. степени, означаю¬ 
щей слишкомъ высокую степень качества.. 
СЬаЬгіаз ѵіѵеЪаі Іаиііиз, диат иііпѵіФат 
ѵиіді роззеі еШі^еге, жилъ слишкомъ рос¬ 
кошно для того, чтобы гс: таіог зпт, диат 
спі роззіі еіс., я слишкомъ велика для 
того, чтобы (*)*): послѣ и передъ сотр¬ 
ясу. или а<1ѵ.: Іоп^іог диат Іаііог, скорѣе 
длинный, чѣмъ широкій: Ііѣепііиз диага; 
уегіиз, съ большимъ увлечепіемъ, чѣмъ 
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справедливостью; послѣ другихъ выра¬ 
женіи съ понятіемъ сравненія, какъ-то: 
шаііе, ргаѳзіаі; аециѳ (такъ же), зирга 
(больше), зесиз, Шззішіііз и др.; послѣ 
понятіи количества, иі ѵіх «іітійіит, 
циат цпос! ассерегаі, ігасІіДегіі, половину 
того, что 2с; наконецъ циат рго съаЫ. 
зиЬві., послѣ сошраг. я понятіи коли¬ 
чества == чѣмъ судя по, чѣмъ можно 
было ожидать, судя по, ргоеііит аіго- 
сіиз циат рго пшпего ридпапііит есіі- 
іиг. — 2) въ соотвѣтствіи съ понятіемъ 
времени, послѣ того капъ, какъ, съ пред- 
шеств. апіе = прежде чѣмъ, розіего біе 
или розігійіѳ циат еіс.: заесиііз тиіііз 
апіе, циат еіс. — II) безъ соотношенія, 
для означенія степени = какъ, въ (до) 
какой степени, насколько, какъ сильно, 
какъ мало, особ, въ вопросахъ и вос¬ 
клицаніи. 

циапиІШ, какъ долго, пока. 
циатІіЪёі (-Ійѣёі), айѵ. сколько 

угодно. 
^иатбЪ^ёт или циат 6Ъ гёт, почему 

(въ вопросѣ и относ, предл.); поэтому, 
и потому. 
циатргіпшт, какъ можно раньше, 

какъ можно скорѣе. 
циатциат, соіу. хотя; тк. въ глав¬ 

ныхъ предл. = впрочемъ, однако; об. 
съ ішііс. 
циатѵіз, I) абѵ. сколько угодно, для 

означенія очень высокой степени. — И) 
СОН)., сколько бы ни = хотя, съ соц). 

* циапат, гдѣ же. 
цпашИй, см. циатбіп. 
циапйо, I) абѵ. когда, въ вопросѣ и 

относят, предл.; ішіейп., когда-нибудь, 
пит циапбо, пе ци., пізі циапбо. — И) 
селу.: а) по временя = когда. — Ъ) саи- 
заі. = такъ какъ. 

циапйосшпциё (-сипциё), абѵ. I) ге- 
Іаі.,' когда бы ни, когда только. — П) 
іпбейп., когда-нибудь. 

цшшйоциё, аДѵ. I) гѳіаі. = когда бы 
ни; отс., .такъ какѣ.— II) ішіейп. = 
когда-нибудь. 
циапбоциіает, согу. такъ какъ, 
циапциат, см. цпатциат. 
циапШаз, аііз, і. количество, 
цпапіб, см. циапіпз, а, пт. 
цианібрёгё н циапіб брёгё, айѵ. съ 

какимъ (большимъ) усиліемъ, I) = съ ка¬ 
кимъ стараніемъ, съ какой заботли¬ 
востью, какъ. — И) пер. = въ какой 
(высокой) степени, сколько, насколько, 

-съ и безъ іапіореге. 
циапШпз, а, шп, сколь малый. 

циапШпзсшпуиё, аситциё, итсит- 
цие, какъ ни малъ, еиапіиіизситцие езі, 
какъ бы ня былъ малъ. 
циапіитѵіз, соіу. сколько угодно = 

хотя бы, хотя. 

циапіиз, а, ит, сколь великій, I) рго- 
пот. геіаі., А) вооб., о пространствен¬ 
ной величинѣ, сколь великій, о числен¬ 
ной величинѣ, сколь много, сколько, о 
продолжительности времени, сколь долго, 
сколько времени, объ интенсивной ве¬ 
личинѣ (силѣ, значеніи, значительности), 
сколь великій, сколь сильный, сколь зна¬ 
чительный, 1) асу., съ и безъ соотвѣтств. 
іапіиз или іат; особ, съ зирегі. при 
роззе=сколь возможно, возможно, циапіа 
тахіта сеіегііаіе роіиі, со всею воз¬ 
можною скоростью. — 2) пеиіг., циапіит 
(зиЬзі.), а) пот. н асе., цпапіит. сколько, 
съ и безъ деп.; отс. циапіит іп те езі, 
сколько отъ меня зависитъ, циапішп а<1 
с. асе. = что касается до гс (по отно¬ 
шенію къ, въ отношеніи къ к); іп циап- 
іит, насколько. — Ь) деп. ргеііі, циапіі 
(съ и безъ соотвѣтств. іапіі), за сколько, 
за какую цѣпу, какъ дорого, какъ де¬ 
шево. — с) аЬІ. циапіо, насколько (при 
сравнит, степ, и понятіяхъ сравненія, 
напр. при ргаезіаге); отс. циапіо... іапіо 
или циапіо... ео, насколько... настолько, 
чѣмъ... тѣмъ. — 3) пеиіг. циапіит абѵ., 
сколько,насколько (съ и безъ соотвѣтств. 
іапіит или іапіо); отс. циапіит... ео, 
чѣмъ... тѣмъ: циапіит... іапіо тадіз, 
чѣмъ больше... тѣмъ больше; при роззѳ 
для усиленія зирегі., ци. тахітѳ ассе- 
Іегагѳ роѣегаѣ, какъ только могъ скоро; 
ци. роіѳз.—В) эмфат., сколь малый, 
сколь незначительный, пецпациат сит 
циапііз сорііз апіе іепиегаі аб РасЬушіт 
сіаззет. — II) ргопот. іпіеггод., сколь 
великій, сколь многій, А) вооб.: 1) асу., 
въ прямомъ вопр., особ, въ восклицаніи, 
и въ косв. вопросѣ. — 2) пеиіг. зиЬзі., 
именно въ деп. цпапіі? какъ дорого? 
какъ высоко? — 3) пеиіг. циапіит асіѵ., 
насколько! какъ! Ьеі тіѣі, цпаііз егаі! 
аиапіит тиіаіиз аѣ іііо Несіогѳ! (ф). — 
В) эмфат., сколь малый; отс. зиЬзі., 
цпапіит и цпапіі, какъ мало. 
дпапіизситциё, циапіаситцие, циап- 

іитситциё, I) сколь ни великъ, какой бы 
ни; эмфат. = сколь ни малъ, сколь ни 
незначителенъ. — II) сколь много ни, 
сколько бы ни. 
цпаиіпяИЪёі, цшшіаНЪёі, цпапішпН- 

Ъёі, какой угодно величшхы, квкъ бы 
ни (былъ) великъ. 
цпаніизтіз, циапіаѵіз, циппіпттіз. 
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какой угодно величины, пакъ бы ші 
(былъ) великъ. — асіѵ. диапіитѵіз см. 
особо. 

ди йргоріёг, почему; въ началѣ фразы= 
поэтому. 

диагс, асіѵ. I) какимъ средствомъ, 
чѣмъ (въ вопросѣ и отпосит. предл.).— 
И) отчего, почему (въ вопросѣ и отно¬ 
сит. предл.); въ началѣ фразы=поэтому. 

* диагіасіёсйтат, огит, га. (солдаты) 
принадлежащіе къ четырнадцатому ле¬ 
гіону. 

диагіапа, не, Г. см. дшхіапиз. 
дпагійпиз, а, ига, къ четыремъ отно¬ 

сящійся, I) къ четвертому дню относя¬ 
щійся, ГеЬгіз ди. или зиЬзі. диагіапа, пе¬ 
ремежающаяся лихорадка четырехднев- 
наго типа. — И) къ четвертому дегіопу 
принадлежащій, зиЪзі., диагіапі, бгита, 
ш. солдаты четвертаго легіона. 
диагіагіиз, іі, т. четверть мѣры (особ, 

ди. зехіагіі). 
диапб, диагііігп, см. сріаг(из. 
диагіиз, а, ига, четвертый} отс. асіѵ. 

диагішп нлп диагіо, въ четвертый разъ. 
диіізі, асіѵ. какъ-будто, точно, 1)^ при 

сравненія. А) цѣлыхъ предложеній, а) 
въ гипотетич. сравненіяхъ, съ соотвѣтств. 
зіе, ііа, іат, регіпсіе, ргоішіе, Мет; тк. 
ѵегЬ. съ рагі. ироиич., диазі и диазі 
ѵего, какъ-будто, точно. — Ь) вооб. въ 
сравненіи, какъ, подобно тому какъ, съ 
и безъ соотзѣт. На и зіс. — В) отдѣль¬ 
ныхъ понятій, а) при аттрибутѣ, тк. 
ѵегЬ. диазі диісіат. — Ь) для означенія 
приближенія въ качественномъ или коли¬ 
чественномъ отношеніи (отс. и при число¬ 
выхъ понятіяхъ), приблизительно, почти, 
около.— И) для означенія чужого взгля¬ 
да, мотива, будто бы, диазі пезсіиз ехег- 
сепсіі, подъ предлогомъ неумѣнія испра¬ 
влять ее (должность). 

диазШпз, і, ш. н диазііішп, і, й. 
корзиночка для шерсти. 

* диаззаііо, опіз, і*. трясеніе, 
диаззо, аѵі, аіііш, аге, I) іг. трясти, 

сильно качать, 1) соб.: а) вооб.: Ьазіат 
(Т). — Ь) прегн., и) махать, помахивать 
чѣмъ, гашиш зирег іетрога (•(*). — 
растрясать, разбивать, повреждать, диаз- 
заіа (бреши) тигі гейсеге. — 2) пер., 
потрясать, приводить въ разстройство.— 
II) гейех., трястись, шумѣть, зПЦиа 
диаззапіе (отъ сухости у), 
диаззйз, й, т. трясеніе. 
* диаіё&сіо, іссі, ёге, потрясать, аідт. 
дийіёпйз (диаііпйз), асіѵ. I) какъ да¬ 

леко.— II) пер.: а) о временп, какъ 
долго, до которыхъ поръ. — Ь) въ дру¬ 

гихъ отношеніяхъ: а) насколько, сооб¬ 
разно съ тѣлъ какъ.—/9) въ разсужде¬ 
ніи того что, такъ какъ. 
диаіёг, а<Іѵ. четырежды, четыре раза, 

ди. йесіез, четырнадцать разъ; отс. іег 
еі диаіег, іег аиі диаіег, іегдиѳ диаіег- 
дие, стократъ, то = весьма (*(■), то = 
слишкомъ часто, 
диаіегпі, ас, а, по четыре, 
диаііпиз, см. диаіепиз. 
дшШо, (диаззі), диаззиш, ёге, тря¬ 

сти, качать, I) соб.: 1) вооб.: сариі (го¬ 
ловою): аіаз, махать: гізи рориіит, раз¬ 
смѣшить н. — 2) въ част., а) бить, уда¬ 
рять, толкать, гпать, зопіез йа^еііо (і*): 
сатршп, убивать поле = скакать во 
нолю (і*).— Ь) растрясать, разбивать, 
пшгоз агіеііЬиз; особ. рагі. диаззиз, 
напр. наѵез, въ которыхъ открылась 
течь: тигі, бреши: Гасез, куски факе¬ 
ловъ (у); поэт., іетрога диазза тего, 
голова, отуманенная в. — II) пер.: 1) 
потрясать, производить сильное впечат¬ 
лѣніе, тепіет (*|-). — 2) мучить, орріДа 
Ьеііо (ѣ): едишп сигзи, гонять до уста¬ 
лости (у): агіиз, утомлять (*[*). 

диаігійишп, і, п. см. диасігісіипт. 
диаійбг и дпаіійбг, четыре, 
диаійогйёсіш, четырнадцать; отс. зе- 

Деге іп диаіиогДесіш огсІіпіЬиз иля об. 
одно іп диаіиогДесіт (іп ХИН), сидѣть 
во время зрѣлища въ четырнадцати всад¬ 
ническихъ рядахъ скамей = быть всадни¬ 
комъ. 

* диаійогѵігаійз (диаіійогѵігаійз), йз, 
га. правленіе четырехъ. 
диаійогѵХгі, бгиш, т. правительствен¬ 

ная коллегія изъ четырехъ въ муници¬ 
піяхъ и колоніяхъ. 
диё, частпца присоединительная, и.— 

приставляется къ присоединяемому сло¬ 
ву.—Присоединяемое понятіе означаетъ, 
а) обобщеніе, п вообще — Ь) разъясне¬ 
ніе, и именно. — с) заключеніе, и по¬ 
тому. — й) противоположеніе, а напро¬ 
тивъ того, но, напротивъ. — е) сход¬ 
ство, также, равнымъ образомъ. — Г) 
различіе, или, <Іепі ДиоДепцие. 

диеіз = дшѣиз, см. 1. диі. 
диётаДтоДйт пли диёш аД тйДйт, 

какимъ образомъ, какъ, 
диёо, Гѵі и Іі, Ііит, іге, мочь, 
дисгсёіиш, і, п. дубовая роща, 
дисгсёиз, а, ит, дубовый, 
диегейз, йз, й I) дубъ.—И) гаеіоп. =? 

вѣнокъ изъ дубовыхъ листьевъ, особ, 
какъ награда за спасеніе гражданина на. 
войнѣ. 
диёгсіа (диёгсііа), ае, Г. жалоба, I) 
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«акъ выраженіе боли, жалоба, вопль 
.людей, жалобный звукъ животныхъ, вор¬ 
сованіе птицъ. — И) какъ выраженіе 
неудовольствія гс, жалоба, сѣтованіе, аЪ- 
80і. или съ <1в с. аЫ. (наир, (іо іщигііз): 
яиегеіаз арий аідт ЪаЪеге йѳ ак;о, жа¬ 
ловаться: іизіаш диегеіат ЬаЬеге, диой 
еіс., справедливо жаловаться на то, что гс. 

* ^абгіЪипйи89 а, шп, жалующійся; 
о голосѣ, жалобный. 
Чабгішбпіа, ае, і. жалоба, аЬзоІ., съ 

доп. или съ йѳ с. аЫ. 
* ^иё^I1о^, агі, горько жаловаться. 
^ие^пёиз и (поэт.) ^иепш9, а, шп, 

дубовый. 
циёгог, диезіиз вит, диёгі, жало¬ 

ваться, I) вооб., издавать жалобные зву¬ 
ки, а) аЬзоІ.; о птицахъ, жалобно вор¬ 
ковать (*(•); о совѣ, кричать (*(•); объ 
обезьянѣ, визжать (•(•). — р) съ асе., 
ЯеЬіІѳ пезсіо ^иій диегііиг Іуга (|). — 
II) прегн., жаловаться на что-н., сѣто¬ 
вать на что, скорбѣть, 1) отъ боли гс, 
8шіт іаіит. — 2) отъ неудовольствія гс, 
жаловаться на несправедливость, обиду 
гс, аЬзоІ. или съ асе. (напр. пуигіаз); 
съ асе. с. іпГ.; съ диой (на то, что); съ 
йе с. аЫ. (напр. йѳ нуигиз): ^и. с. 
аЦо, пенять на кого. 

^иё^й1из, а, шп, жалующійся, I) из¬ 
дающій жалобные звуки, жалостный 
(о пгицахъ и флейтѣ гс *(■): о тонѣ, жалоб¬ 
ный, визгливый (*)*). — II) жалующійся. 

* ^иез^Iо, опія, I*. жалоба. 
диезійз, йз, т. жалоба, сѣтованіе. 
1. диі, диае, цибй (въ аЫ. ^ш вм. 

Чио и диа [особ, часто ^шсит вм. дпо- 
сит и ^иасит] и ^иеіз или диіз вм. циі- 
Ъиз), I) ргопот. геіаі. = который, ко¬ 
торая, которое. Бъ придат. прѳдл. съ 
сощ. служитъ для означенія намѣренія, 
цѣли (чтобы онъ, она и пр., чтобы съ 
неопр.), слѣдствія (который бы..., что 
онъ..., чтобы онъ..., послѣ указат. 
словъ, какъ-то: із, іаііз и т. п., послѣ 
прилаг. йідоиз, ійопеиз и т. п., послѣ 
еззѳ, герегіге, іпѵепігѳ и т. п.) или осно¬ 
ванія (такъ какъ онъ гс). — II) ргопот. 
іпіеггод* = который? что за? ай]. и 
зиЬзі. — III) ргопот. іпйѳйп., яиі, яиаѳ 
или диа, ^иой = который-нибудь, какой- 
либо; зиЬзі., кто-нибудь. 

2. диі (соб. аЫ. отъ 1. диі), I) геіаі. = 
чѣмъ, іп іапіа раирегіаіо йесеззіі, иі, 
<іиі ейеггѳіиг, ѵіх геіщиегіі, на что мож¬ 
но было бы похоронить его. — Б) въ 
вопросѣ, какъ? почему? 
диІ&, соп). потому что; тегЬ.: дпіапѳ? 

потому ди что ? (|): ^иапат ? почему? (*(-). 

^иIа^ат, яиіапё, см. диіа. 
дшсит, см. 1. диі. 
^шсит^иё, диаесиищиё, ^иойсит^пё, 

который бы пи, кто бы ни, I) вооб.: йѳ 
Яиасипщиѳ саиза; отс. пеиіг., сколько, 
Ьос диойсипщиѳ езі или ѵійез, все (1*). — 
II) прегн. = какой бы пи, диаесипщие 
шепз Ша іиіі, ОаЬіпіі Гиіі. 

цшйат, ^иаейат, чиоййат и зиЬзі. 
дціййат, какой-то, нѣкоторый, одинъ, 
нѣкто, нѣчто (о лицѣ или предметахъ, 
неопредѣленно обозначенныхъ, потому ли 
что они не вполнѣ извѣстны, или потому, 
что говорящій не желаетъ точнѣе опре¬ 
дѣлить ихъ), а) вооб., диойат іетрогѳ; 
зиЬзі., ^шйат ех айѵосаііз, одинъ изъ 
гс. — Ь) диійат, яиаейат, кое-какой, 
нѣсколько, диійат йіез; зиЬзі., съ доп., 
диійат Апйгіогит. 
диійёт, айѵ. выдвигаетъ на первый 

планъ слово, за которымъ стоитъ, I) под¬ 
тверждаетъ что-н.; отс. ограничиваетъ 
или выдвигаетъ, конечно, безспорно. — 
II) означаетъ уступленіе, по крайней 
мѣрѣ, во всякомъ случаѣ; съ оттѣнкомъ 
противоположенія, но конечно, но разу¬ 
мѣется, зейет диійет поп ЬаЬеЬіі; отс. 
дпійет.. зей или ѵегпт, хотя... но 
(однако); пе... яиісіет, даже не (см. 2. 
пе вначалѣ). — III) поясняетъ и ближе 
опредѣляетъ, именно, диой поз диійет 
^исипйіззітпт агЬіігатиг. 

диіёз, ёііз, Г. покой, I) вооб., покой, 
отдыхъ, ех йіиііпо ІаЬоге диіеіі за йаге: 
чиіѳіѳт сареге, отдыхать.— II) въ част.: 
1) сонъ, а) вооб.: диіеіет сарегѳ, спать (|): 
іге ай диіеіет, нтти спать: зѳсипйшп яиіе- 
іет или іп яиіеіо, во снѣ. — р) (поэт.) 
вѣчный покой, вѣчный сонъ, смерть, 
йига яиіез. — 2) мирная жизпь, а) соб.: 
«) миръ, йіиіигпа.—р) мирное поведе¬ 
ніе (въ полит, отнот.), удаленіе на по¬ 
кой (отъ госуд. дѣятельности), уедине¬ 
ніе, особ, нейтралитетъ. — Ь) (поэт.) 
нер., покой стихій, тишь, зі поп Іапіа 
дпіез ігеі. 

^и1езсо, ёѵі, ёіиш, ёге, покоиться, 

I) вооб., отдыхать, иі заііет іп тогіѳ 
^шезсат (*)*); пер., о неодуш., адог диі 
тиііоз аппоз яиіеѵіі, отдыхало, т.-ѳ. ле¬ 
жало подъ паромъ. — II) въ част.: 1) 
отдыхать = спать; поэт., объ умершихъ 
и ихъ останкахъ, покоиться вѣчнымъ 
сномъ. — 2) быть спокойнымъ, а) соб.: 
а) молчать.—р) вести себя спокойно, 
особ, въ государствѣ, аа) вооб., ничего 
не дѣлать, сидѣть безъ дѣла, іпйосіиз 
рііаѳ диіезсіі (*)*). — рр) оставаться въ 
мирѣ, жить въ мирѣ, диіеѵепші рѳг рай- 
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■соз йіёз. — у у) держаться въ сторонѣ, 
-то отъ государств, жизни = не прини¬ 
мать участія въ политикѣ, въ госуд. 
дѣятельности, вести частный образъ 
жизни; то отъ партійныхъ стремленій = 
нс принимать участія въ партійной борь¬ 
бѣ, Рейисаео побито ргоѣагі, ^ио(і диіе- 
гіт. — Ъ) пер., о неодуш., быть или 
оставаться спокойнымъ, утихнуть, аііа 
фііегипі аедиога (■}*).—3) отъ безпокой¬ 
ства, тревогъ усиокоиваться, не быть 
обезшжоиваему, съ аЬ с. аЪІ., а зир- 
ріісііз.—4) уснокоиваться = оставлять 
въ вокоѣ, бросать, а) дѣятельность, 
„<5шезсаз“ ф. — Ь) пер., не имѣть 
силы, значенія, йеп^ие пітіа ізіа, диаѳ 
«іотіпаіиг іп сіѵііаіе, роіепііа іп Ьос 
зоіо депеге диіезсіѣ. 

^^^Iсіё, айѵ. спокойно, I) соб., а) спо¬ 
койно, не встрѣчая помѣхи, Ъеііаге: зѳ 
гесірегѳ. — Ь) спокойно, уединенно, ѵі- 
ѵеге. — II) пер., спокойно, аріѳ еі ^и. 
іеггѳ аідсі, покорно и безропотно. 
ЯиІёіиз, а, ит, спокойный, 1) соб.: 

1) вооб.: ашпіз, спокойно текущая (і-). — 

2) въ част.: а) отдыхающій = спящій. — 
b) спокойный, воздерживающійся отъ 
враждебныхъ дѣйствій, возмущенія, мя¬ 
тежа гс; о мѣстности и государствѣ, въ 
которыхъ пѣтъ возмущенія, мятежа, войны 
и военныхъ дѣйствій, ігіЪипаІ: СаІІіа. — 
c) не принимающій участія въ войнѣ, 
сраженіи = спокойный, нейтральный, не 
дѣйствующій. — (I) удалившійся отъ госу¬ 
дарственной дѣятельности = живущій на 
покоѣ, уединившійся, уединенный, ѵііа 
ргіѵаіа еі ^иіе^а. — II) пер., по распо¬ 
ложенію духа, характеру спокойный, а) 
спокойішй, мирный (прот. асег, горячій), 
объ обстоятельствахъ, сопзіапііа.—Ь) спо¬ 
койный, осторожный, въ дурномъ смы¬ 
слѣ = Флегматичный, безъ энергіи (прот. 
асег). 

^иіПЪёІі, ^иае1іЪеі, ^ио<ШЪё1 и зиЪзі. 
^ш<ШОД, I) который угодно, каждый 
(всякій безъ различія, безъ изъятія), 
любой; пеиіг. зиЬзі., чиісШЬеі, что угод¬ 
но (І*)» — И) съ оттѣнкомъ презрѣнія, 
первый встрѣчный. 

ерйп, сопі. I) въ придаточныхъ предлож. 
съ сов], послѣ отрицательныхъ выраже¬ 
ній, 1) въ предлож. слѣдствія (изъ ^иI и 
пѳ = ^ио поп), чтобы не, такъ чтобы 
не, безъ того чтобы не, не съ неопр., 
поп роззшп, ^шп зсгіЬат, я не могу не 
писать: шшциат ассейо, ^шп аЬз іѳ 

-аЪеат йосііог, безъ того, чтобы не уйти 
ученѣе; особ, послѣ пето езі, піЬіІезі, 
«ци^й езі=кто бы не, что бы не = что¬ 

бы не, диіз езі, диіп сегпаі, кто есть, 
кто бы не видѣлъ = всякій видитъ; отс. 
поп ^шп, не потому, чтобы не. — 2) въ 
предлож. дѣли, послѣ глаголовъ. препят¬ 
ствовать,удерживать, отказываться, удер¬ 
живаться, оставлять, пропускать, быть 
далекимъ отъ гс: а) чтобы не, іетре- 
гагѳ тіЬі поп роззшп, геііпегі поп роззшп, 
ѵіх то сопііпео, ^шп гс. — Ь) чтобы, 
поп тиіішп (піЬіІ) аѣезі, ^иіп еіс., не¬ 
многаго (ничего) недостаетъ для того, 
чтобы. — с) не съ неопр., йегі поп ро- 
іиіі, ^шп Сіеошепі рагеегеіиг, не могло 
случиться, чтобы не = невозможно было 
не пощадить К.: іасѳге поп роззит, 
Яшп еіс., не могу не гс. — 3) послѣ от- 
рнц. выраженій сомнѣнія и недоумѣнія = 
что, поп йиЬііагі йеѣеі, ^иіп іиегіпі апіе 
Потегшп роёіае: поп йиѣііо, диіп поп 
еіс., я не сомнѣваюсь, что не гс. —И) 
въ главныхъ предлолсеніяхъ, 1) для озна¬ 
ченія побужденія, поощренія, отчего не, 
почему не, съ іпйіс., соп)., ітрегаі. 
(напр. ^ит сапзсепйітиз еяиоз, почему 
мы но садимся = сядемъ на л.: ^шп ехре- 
гіатиг, почему намъ не попробовать), 
иногда съ оттѣнкомъ неудовольствія, не¬ 
терпѣнія = ну (напр. ^шп сопііпеііз ѵо- 
сет). — 2) для означенія усиленія, дѣй¬ 
ствительно, въ самомъ дѣлѣ, даже; ^иіп 
еііат, ^шп ітто, мало того. 

^шпат, диаепат, диойпат, ргопот. 
іпіеггод., который именно, который же? 
(въ прямомъ и косв. вопросѣ). 
циіпсипх, сипсіз, т. I) пять двѣнад¬ 

цатыхъ (ипсіае) асса, т.-е. двѣнаддатн- 
раздѣльнаго цѣлаго (ср. аз, I); въ част., 
какъ монета, $/12 асса = 5 ипсіае — 
II) дер., крестообразное расположеніе 
по пяти, на иодобіѳ пяти очковъ на 
игральной кости (л), йігесіі іп ^шп- 
сішсегп огйіпез, крестообразно: огйіпі- 
Ьиз іп ^иіпсипсет йізрозіііз, кресто¬ 
образно расположенными рядами. 

* циіпйёсіёз (диіпйёсіепз), айѵ. пят¬ 
надцать разъ, ИЗ ^и., 1.500.000 сестер¬ 
ціевъ, 

^иіпйёсіт, пятнадцать. 
* ^шпйёсітр^іті, огит, т. (короче 

ХУ ргіті), пятнадцать первыхъ сена¬ 
торовъ муниципальнаго города (какъ выс¬ 
шій классъ). 

^ишйёсішѵі^, і, т., ріиг. ^щпйёсіт- 
уігі, бгит, и (об.) йт, т. комиссія, 
состоящая изъ пятнадцати мужей, имен¬ 
но ^шпйесітѵі^і заегіз іасіипйіз (короче 
ХУ ѵігі 3. Е\) и одно ^шпйесітѵі^і, 
жреческая коллегія, имѣвшая надзоръ ва 
сивилл иными книгами и наводившая по 
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нимъ справки насчетъ того, чего можно 
ожидать отъ какого-нибудь важнаго пред¬ 
пріятія, какого умилостивленія требовали 
боги по случаю несчастныхъ явленіи, и 
вообще производившая по нимъ предска¬ 
занія въ критическое время. 

* дпіпйёсіпгѵігаііз, е? относящійся въ 
членамъ комиссіи, состоящей изъ пят¬ 
надцати мужей. 

дшпдёпі, ае, а, по пятисотъ, 
диіпдепіёзіпшз, а, шп, пятисотый, 
дпіпдепіі, ас, а, пятьсотъ, 
дшпдепііёз (дишдепііепз), асіѵ. пять¬ 

сотъ разъ, шііііез еі ди. (зс. Н8). 
диіпі, ае, а, 1) по пяти; отс. диіпі 

йепі, по пятнадцати, диіпі ѵісепі, по 
двадцати пяти. — II) вооб. пять (вмѣстѣ 
взятыхъ). 
дшпдиадёпі, ае, а, по пятидесяти, 
дшпдиадёзітиз, а, пт, пятидесятый; 

зиЪзі., диіпдиадезіта, ае, Г. пятидесятая 
часть, какъ подать, 
дщпдиадіпіа, пятьдесятъ, 
дишдиаігйз, йшп, і. квшшватры, праз¬ 

дникъ въ честь Минервы, начинавшійся 
на пятый день послѣ идъ, и именно 
большія квинкватры, таргез (отъ 19—23 
мая) и малыя, шіпогез (13 іюля), 
диіпдиё, нять. 
диіпдиешіаііз, е, пятилѣтній=а) пять 

лѣтъ продолжающійся, на пять лѣтъ про¬ 
стирающійся. — Ь) каждыя пять лѣтъ 
повторяющійся. 
дпшдиеппіз, е, I) пятплѣтній. — II) 

пер., каждыя пять лѣтъ празднуемый, 
диіпдиеппіит, Іі, п. пятилѣтіе. 
* дшпдиёрегШпз, а, иш, пятираз¬ 

дѣльный, на пять частей раздѣленный. 
* дшпдиёргіті, бгит, т. пять пер¬ 

выхъ сенаторовъ въ муниципальномъ го¬ 
родѣ (какъ высшій классъ). 

дшпдиёгётіз, е, пятивесельный, съ 
пятью рядами веселъ; зиЬзі., диіпдпе- 
гетіз, із, Г. = паѵіз ди. 
дпіпдиёѵіг, і, т. ріиг. диіпдиёѵігі, 

бгшп^ т. комиссія, состоящая изъ пяти 
мужей (при раздѣлѣ полей, для приве¬ 
денія въ порядокъ долговъ, для испра¬ 
вленія стѣнъ и башенъ, какъ помощники 
тріумвировъ для ночной полиціи). 

* дшпдиёѵ1гаШз,йз,т. должность члена 
комиссіи, состоящей изъ пяти мужей. 
дшпдпіёз (диіпдиіепз), асіѵ. пять 

розъ. 
* дпіпдиіріісо, аге, упятерять. 
* диіпіасіёсітапі (дшпШёсйтапі), 

бгшп, т. солдаты пятнадцатаго легіона. 
диіпійпиз, а, иш, къ пятому относя¬ 

щійся, принадлежащій, I) къ пятому 

ряду относящійся, зиЬзі., диіпіапа, ае* 
I*. (зс. ѵіа), улица въ лагерѣ между пя¬ 
тымъ и шестымъ рядами; она жѳ — лагер¬ 
ная торговая площадь, рынокъ. — И) къ- 
пятому легіону принадлежащій, зиЬзі., 
диіпіапі, бгит, т. солдаты пятаго ле¬ 
гіона. 
диіпіо, диіпіит, см. диіпіиз. 
диіпіиз, а, шп^ пятый, диіпіиз (Іесі- 

тиз, пятнадцатый; отс. асіѵ. диіпіит, 
(по времени) въ пятый разъ; диіиіо впя- 
тыхъ. 
диіррё, I) айѵ. конечно, безъ созшѣ- 

нія, да; *въ част, для усиленія при со¬ 
юзахъ винословныхъ, диірре диіа (диит, 
диопіат), безъ сомнѣнія (конечно) такъ 
какъ. —И) соф., такъ какъ, вѣдь, особ, 
при мѣстоим. диі, а) съ соф., диірре 
диі, такъ какъ онъ. — Ь) съ іпсііс., диір¬ 
ре диіЬиз, вѣдь имъ. 

* диІгіШіо, бпіз, і*. крикъ о помощи, 
боязнепный крикъ. 
диігііо, аге и диігііог, агі, первой, 

взывать къ квиритамъ (римскимъ гражда¬ 
намъ) о помощи; отс. вооб. просить о 
помощи, кричать, вопить. 

1. диіз, диІй, ргопот. іпіеггод. въ 
прямомъ и косв. вопросѣ, кто? что? 
диіз сіагіог ТЬетізіосІе?: диіз іи? кто 
здѣсь? —Особ, диісі, а) зиѣзі. съ деп., 
что = сколько? диісі ріеіагит іаЬиІа- 
гит? — Ь) асіѵ.: «) что? = какъ? для 
выраженія удивленія п неудовольствія, 
диісі? диосі, что сказать о томъ, что? 
что это значитъ, что? — Р) почему? 
зачѣмъ? къ чему? зеі диісі агдшпеп- 
іог? —отс. диісі На? почему такъ? какъ 
такъ? диісі пі? почему не? 

2. диіа, диМ, ргопот. іпсіейп., кто- 
пибудь, что-нибудь, тк. какой-нпбудь^ 
зі диісі сіе зиа заіиіе аЬ Аесіиіз іпігеіиг 
сопзіііі, если бы эдуи вздумали посяг¬ 
нуть на его личную безопасность. 

3. * дшв = диіЬиз, см. диі, 
диізпат, диійпат, ргоп. іпіеггод., 

кто же? что же? кто именно? что 
именно? (въ прямомъ и косв. вопр.). 

дшзрі&т, диаеріат, диосіріат и зиЪзі. 
дшбріат или диірріат, I) кто-нибудь* 
который-нибудь. — II) иной. 
дшздиат, диаедиат, диіддиат ш 

дпіедиат, кто-нибудь, что-нибудь; отс. 
пес диіздиаш, и никто: пес диійдиат, в 
ничто: пес диіздиаш ипиз, ц ни одинъ: 
диіздиаш ипиз, первый лучшій, и вооб.=» 
кто-нибудь. 

диіздиё, диійдиё и аф. диойдиё, I) 
каждый, съ ргоп. зиі, зіЬі, зе, зииз 
большею частью ставится позади; при 
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сотраг., дио диіздие езі зоііегііог еіс., 
чѣмъ кто искуснѣе; при зирегі., сіосііз- 
аітиз диіздие, каждый ученѣйшій =±= всѣ 
ученѣйшіе мужи: иі диіздие езі сіосііз- 
зітиз, ііа езі тосіезііззітиз, чѣмъ кто 
ученѣе, тѣмъ онъ скромнѣе; отс. тк. съ 
порядковыми числит., диіпіо даодае аппо, 
черезъ каждыя пять лѣтъ; особ, ргітпз 
диіздие, се) первый лучшій, ргіто дио- 
диѳ іетрогѳ, при первомъ удобномъ слу¬ 
чаѣ, какъ можно скорѣе, чѣмъ скорѣе, 
тѣмъ лучше: сііет ргітат диалапе <1і- 
сеге. — Р) каждый разъ первый, кото¬ 
рый представляется = одинъ за другимъ, 
ргіпгат і&ііиг диібдиѳ сопзісіега, диаіе 
8ІѢ. — П) = диіситдиѳ, который бы ни, 
всякій, си]издие рориіі сіѵез ѵісіззепі. 
доіздиШае, агат, I. всякая дрянь, 

отребіе. 
диіздаіз, диаедиае, дпійдпій (диіс- 

|пій) и аф*. диосідиосі, I) кто бы ни, что 
Ы пи, который бы ни, всякій кто, доіз- 
диіз іііе езѣ, кто бы онъ ни былъ: дпо- 
дио тобо зе гез ЬаЪеаі, какъ бы то ни 
было; съ §еп., (іѳогшп диібдиісі гѳ&іі 
іеггаз, всѣ боги, которые гс; асе. диісі- 
диіб, асіѵ. = сколько нп, чѣмъ дальше, 
чѣмъ больше; аЫт диодио, асіѵ. = куда 
ни. — И) кто-либо, всякій. 

дшѵіз, диаеѵіз, диісіѵіз и аф. диоб- 
ті8, который угодно, всякій (безъ раз¬ 
личія), ѵегЪ.: дшѵіз иппз, любой: диісі- 
ѵіз зиЪзі. = что угодно, все на свѣтѣ, 
диісіѵіз рѳгреіі, что угодно (какую угодно 
непріятность) переносить. 
дпб, а<1ѵ. I) іпсіеГ.: А) о мѣстѣ, куда- 

нибудь, зі дао егаі ргобеишіит. — В) 
объ образѣ дѣйствія, какъ - пибудь. зі 
дао азаі еззѳ роззеі. — II) геіаі.: А) о 
мѣстѣ: 1) соб.: а) при глаголахъ суще¬ 
ствованія и спокойнаго пребыванія, гдѣ, 
дао Іосі. — Ь) при глаголахъ движенія, 
и направленія, куда, тк. съ §еп., дао іег- 
гагшп. — 2) пер.; а) для означенія сте¬ 
пени, какъ далеко, до какой степени, 
дао атепііаѳ рго&геззі зШз. — Ь) для 
означенія конечной цѣли, для чего? въ 
чему? дао ѵаіеаі пипшз? (•)*). — В) о 
причинѣ, а) потому что, поп ѳо <1ісо, 
дао тіЬі ѵепіаі іп еіс. — Ь) при сот¬ 
раг., чѣмъ, съ и безъ соотвѢтств. ео, 
Ъос. — с) отчего, почему, дио іасіипі 
езі, иі еіс., отчего и произошло, что гс; 
отс. чтобы тѣмъ, съ тѣмъ чтобы, со 
слѣд. соф.; отс. дио тіпиз (тк. дао зе- 
сіаз, дао пе) с. соф., чтобы не; послѣ 
выраженій помѣхи придаточ. предложе¬ 
ніе съ дао тіпиз переводится неопре- 
дѣл. накл., рѣже съ помощью чтобы, 

иногда — что не (напр. зіеііззѳ рег Тге- 
Ьопіит, дао тіпиз еіс.). — С) объ об¬ 
разѣ дѣйствія, какъ, Нагтопіат Руіа- 
без дио Раііасіа РЬосЬиз атаЪаі (*}*). 
дибад, асіѵ. I) о пространствѣ и сте¬ 

пени: а) о пространствѣ, до которыхъ 
поръ, ѵіЛеіе пипс диоаЛ іесегіі ііег. — 
Ъ) о степени, насколько, сколько, диоаЛ 
роззет. — II) о времени, 1) іпіегго^., 
до коихъ поръ? какъ долго? — 2) геіаі., 
а) пока, да. роіиі: диоасі ѵіхіі, ѵігіиіит 
ІаиЛе сгеѵіі. — Ь) пока не, съ іші., ди. 
зепаіиз Літіззиз езі; съ соф., диоаЛ іе 

дибсігса, соф. поэтому. [ѵіЛеат. 
дибситдаё, асіѵ. куда ни. 
дпбЛ, I) геіаі. асіѵ.: а) въ чемъ, въ 

отношеніи къ чему, диоЛ сопііпепз те- 
тогіа зіі. — Ь) почему, отчего, особ, 
езі диоЛ, піЬіІ езі диоЛ, диіЛ езі диоЛ 
с. соп]. = есть основаніе, нѣтъ никакого 
основанія, какое есть основаніе, по¬ 
чему бы гс (или неопредѣл. накл.); въ 
началѣ предложенія, поэтому (напр. диоЛ 
іѳ ого... егіре *)*); отс. диоЛ зі, поэтому 
если, и если: диоЛ пізі, и если не, по¬ 
этому если не: диоЛ иііпат, о еслибы: 
диосі диит, когда затѣмъ. — II) соф.: 
1) для означенія основанія, а) вооб., на 
томъ основаніи что, потому что, посіи 
атЪиІаЪаі іп ібго ТЬетізіосІез, диоЛ 
зотпат сареге поп роззеі. — Ь) въ част., 
послѣ глаголовъ, выражающихъ душев¬ 
ное настроеніе (радоваться, печалиться, 
хвалить, порицать гс) (тому, на то, за 
то, оттого и т. п.), что, диоЛ зрігаііз, 
іпЛідпапіиг. — 2) для означенія факти¬ 
ческаго обстоятельства, а) то обстоя¬ 
тельство, что. что, Ъепѳ іасіз, диоЛ те 
ас^иуаз; особ. част, ассеЛіі, Ьис или ео 
ассеЛіі, диоЛ еіс.; пізі диоЛ, исключая 
(кромѣ) того, что. — Ь) (въ началѣ пред¬ 
ложенія) что касается того, что, диоЛ 
те А&атетпопѳт аетоіагі раіаз, іаііѳ- 
гіз.—3) для означенія ограниченія, хотя, 
хотя и, диоЛ езі ѵігдо (і*). 
дибЛаттбЛб, асіѵ. нѣкоторымъ обра¬ 

зомъ. 
дибИЪёі, а<1ѵ. куда-угодно, всюду, 
дпбт = даот. 
дабтіпиз, см. дао. 
дибтбЛб, асіѵ. какимъ образомъ, какъ 

(въ вопросѣ и относит, предл.). 
* дабтбЛбсшпдиё, асіѵ. какъ бы ип, 

какъ ни. 
* дибтбЛбпат, аЛѵ. какимъ же обра¬ 

зомъ? какъ же? 
дабпат, асіѵ. куда же? диопат Ьаес 

отпіа регііпеге? къ чему же все ото 
клонится? 
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диопсіат, асіѵ. кое-когда, иногда, по 
временамъ; въ част., а) о прошедшемъ = 
нѣкогда, когда-то, встарину. — Ъ) о бу¬ 
дущемъ—когда-нибудь, со временемъ (*|-). 
дибпіат, соп]. когда уже, такъ 

какъ уже. 
диодиат, асіѵ. куда-нибудь. 
1. дибдиё, а<1ѵ. і ставится послѣ того 

слова, къ которому относится), также, 
тоже. 

2. дибдие, а) аЫ. отъ диіздие. — 
Ь) = еі дио. 
диодиёѵегзйз и ѵегзйт, см. диодио- 

ѵегзиз. 
дибдиб, см. диіздиіз. 
дибдиб ѵегзйз (-ѵогзйз) и дибдибѵег- 

бйш (-ѵогзйш), на всѣ стороны, по¬ 
всюду. 

диогзйз и диогзйш, асіѵ. куда, пер.: 
а) куда; отс. диогзит Ьаес регііпепѣ? н 
одно диогзшп Ьаес? къ чему это кло¬ 
нится? — Ь) къ чему, зачѣмъ (въ ка¬ 
кихъ видахъ, съ какою цѣлью), диогзшп 
Ьаес? диогзшп і&ііиг Ьаес сіізриію? 
дибі;, аду. ріиг. іпйееі., I) сколы:г <въ 

вопросѣ и относит, предл.). — II) пер., 
каждые, всѣ, диоі аппіз, всѣ годы, еже¬ 
годно. — диоідиоі, см. особо, 
диоіаппіа, см. диоі II. 
диоіситдиё, сколько ни. 
* дибіёпі, ае, а, по скольку. 
дибШіапб, асіѵ. ежедневно. 
дибІШапиз (соіісііапиа и соШсИаппа'), 

а, ит, ежедневный; пер., повседневный, 
обыкновенный. 
дпбййіё (сбіЫіё и соМкіІё), асіѵ. еже¬ 

дневно. 
дибііёа п дибііепз, а(1ѵ. сколько разъ, 

сколь часто (какъ іпѣегго^., и геіаі. съ 
и безъ соотвѣтств. іоііез). 
дибііезсшпдиё, а<іѵ. сколько разъ нм. 
дибЦибі, сколько ни. 
дибіиз, а, пт, который (по счету), 

диоіа Ьога езѣ?: диоіа, въ которомъ 
часу? (•(*): диоіа рагз Іашііз, очень ма¬ 
лая часть (^), ѵегѣ. диоіиз диіздие, для 
означенія малаго числа, сколько ни = 
какъ немного, немногіе, диоіиз епіш 
диіздие сіізегіиз. 
дибіиздиіздиё еіс., см. диоіиз. 

дибиздиё, асіѵ. до которыхъ поръ, до¬ 
колѣ. 
дибѵіа, асіѵ. см. диіѵіз. 
дийт (др. дибт, об. сйш), сопд. I) 

для означенія времени, А) вооб.: I) когда 
(часто предложеніе съ сит переводится 
дѣепричастіемъ) із, диі поп ёеіешііі іп- 
Зигіат, диит роіезі, ііуизіе іасіі; въ 
част., для означенія событія особенной 
важности, б. ч. неожиданнаго, наступаю¬ 
щаго одновременно или непосредственно 
послѣ дѣйствія главнаго предложенія, 
придаточное съ сит герепіе, сит зиЪііо, 
какъ вдругъ, ставится позади главнаго 
предл. — диит ргітит, какъ только. — 
2) всякій разъ когда, ѵепіеѣаі іп іЬеаі- 
гшп, диит іѣі сопсіііит рориіі Ьаѣеге- 
іиг. — 3) съ тѣхъ поръ какъ, какъ, тиііі 
аппі зипі, диит ГаЪіиз іп аеге тео 
езі. —В) въ част., съ побочнымъ поня¬ 
тіемъ 1) опредѣленія самого времени 
или его свойства, особ, послѣ существ, 
іетриз, сііез и др. = когда, какъ, йііі 
диойсіат Іетриз, диит Ьотіпез ѵа§а- 
Ъапіиг: заере аисііѵі, диит ёісегеі. — 
2) причинноп связи, ііѣі тахітаз дгаііаз 
адо, диит (за то, что) іапішп Иііегае 
теае роіиепті. — 3) гипотеческой связи, 
когда (если): ргаесіагѳ Гасіз диит рие- 
гит йііідіз; отс. тк. уступительной связи, 
хотя, раисі роіепіез диит ІаЬиІаз... 
етипі, іатеп сііѵіііаз ѵіпсеге педиеипі. — 
Особ. диит... іит, какъ... такъ, не 
только... но и, хотя и— но также, 
хотя... но въ особенности; отс. диит 
тахіте, всего болѣе, особенно, въ осо¬ 
бенности. — И) для означенія причины, 
съ соп]., А) вооб., такъ какъ, диит 
ѵііа зіпе атісіз іпзісііагит ріепа зіі, га- 
ііо ірза топеі атісіііаз сотрагаге. — 
В) въ част., съ побочнымъ понятіемъ 
1) временной связи, особ, въ историче¬ 
скомъ разсказѣ, при чемъ въ придаточ. 
стоитъ ітрегГ. или різди. соп]., когда 
(или придаточное переводится дѣепри¬ 
частіемъ), Ератіпопбаз, диит ѵісіззеі 
Ьасесіаетошоз, диаезіѵіі. — 2) уступи¬ 
тельной связи, хотя, Бгиепііае Йитеп, 
диит адиае ѵіт ѵеЬаі іп^епіет, пов 
іатеп паѵіит раііепз езі. 

в. 
В, какъ сокращеніе: К. = Когаатіз 

(въ 8. Р. (і. К. = зепаіиз рориіиздиѳ 
Вотапиз), Киіиз и др. — К. Р.= гез 
риЫіса. 

* гаШё, асіѵ. бѣшенно, неистово. 

гаШиз, а, пт, бѣшенный, яростный, 
неистовый, бурный, лютый (объ одуш. и 
пер. о неодуш.); въ част., о вдохновен¬ 
ныхъ, восторженный до изступленія, въ 
изступленіи; поэт, пер., оз, ога. 



гШбз — 531 - г&ріо 

гаЪХёз, еш, е, Г. бѣшенство, I) въ уз¬ 
комъ смыслѣ, какъ болѣзнь.— II) въ ши¬ 
рокомъ смыслѣ, бѣшенство, ярость, не¬ 
истовство, бурность, лютость, одуш. и 
неодуш. предм. (напр. іаіаііз іешрогіз; 
поэт., саеіі тагіздие: ѵепігіз, нестер¬ 
пимый голодъ); въ част., о вдохновеніи 
Сивиллы, изступленіе, неистовый вое- 
торгъ (■}•). 

* гаѣіозе, айѵ. бѣшенно = съ яростью. 
* гаЬХбзйІиз, а, иш, сумасбродный. 
гаЪХбзиз, а, пт, бѣшенный, яростный, 

неистовый, бурный, лютый (объ одуш. 
предм.). 
гаЪйІа, ае, ш. горланъ, сутяга. 
гасётХіёг, іёга, Гёгит, 1) приносящій 

ягоды, ягодоносный (*)-). — II) увѣнчан¬ 
ный виноградомъ (у). 

гасётиз, і, т. Г) виноградный гребе¬ 
шокъ, иѵа Іепііз гасетіз (у).—II) теіоп.: 
a) ягода, вся кисть, ос виноградная. — 
b) совъ виноградный, вино, тіхіиз пиі- 
Ііз гасетіз (*(■). 

гайХаіиз, а, пт, лучезарный, сіяющій. 
гіійІсХІйз, асіѵ. съ корнемъ, особ, 

карт. = совсѣмъ, совершенно. 
* гайіейіа, ае, Г. корешокъ. 
гайХо, аѵі, аіит, аге, и йероп. гайХог, 

агі, испускать лучи, сіять, блистать, 
а1я& ге. 

гайХиз, Хі, т I) палка, палочка; въ 
част., а) спица въ колесѣ.— Ь) палочка, 
которой математики чертили фигуры на 
пескѣ, см. риіѵіз.— с)'ткацкій челнокъ, 
лоточекъ.— й) родъ продолговатой олив¬ 
ки, которую обыкновенно мариновали. — 
II) пер., а) радіусъ круга. — Ь) лучъ 
солнца, молніи; отс. гайіі аигаіі, луче¬ 
зарный вѣнецъ, лучезарное сіяніе (*)•). 
гайіх, йісіз, I*. корень, тк. корневой 

плодъ, особ, редиска,рѣдька,отс. а) пер., 
нижняя часть предмета, основаніе языка 
(•)*), подошва горы, скалы, Фундаментъ 
дома.—Ь) карт.: а) вооб.: ѵега ^Іогіа 
гайісез а^іѣ. — /3) — начало, происхо¬ 
жденіе, раііепііае. 

гайо, газі, газпт, ёге, скоблить, скре¬ 
сти; прегн., а) очищая скрести = чи¬ 
стить, Іарійез раіта (і*). — Ь) (поэт.) 
слегка, или почти касаться чего, нестись 
мимо или надъ чѣмъ (ѣхать, плыть, ле¬ 
тѣть и т. п. вдоль, по, мимо, надъ чѣмъ), 
о плавающихъ, Іііога: ііег Іаеѵшп, про¬ 
ѣзжать лѣвѣе (у скалы); о ѣдущихъ на 
колесницѣ, гайііиг иіііта теіа, я почти 
уже у цѣли; о крылатыхъ, ііег Іциійит, 
летѣть по воздуху; о вѣтрахъ, іеггаз, 
вѣять надъ з. — с) царапать, §епаз. — 
<й) соскребать, выскабливать, а) вооб.: 

еигиз гайіі агѵа ітЬгіЬиз, смываетъ, уно¬ 
ситъ (•)*).— @) брить (прот. іопйеге), 
сариі еі зирегсіііа. 

гатаіё, із, п. сухая вѣтвь, хворостъ 
гатепіпш, і, п. оскребки. 
* гатёпз, а, пт, изъ вѣтвей, Іга§- 

тепіа, хворостъ (•)*). 
гатознз, а, пт, вѣтвистый, многовѣ- 

твенный; поэт, пер., Ьуйга гатоза паііз 
е саейе соІиЬгіз, разраставшаяся вслѣд¬ 
ствіе нарожденія молодыхъ змѣй изъ от¬ 
рубленной головы, 

гатйіпз, і, т. сучокъ, вѣтка, 
гашпз, і, дп. сукъ, вѣтвь (собств. и 

карт.; прот. зіігрз, ігипсиз); отс. (поэт.) 
теіоп., гаті, а) дерево, Ьасаз йапі га- 
ті. — Ь) древесные плоды, гаті аідие 
ѵепаіиз аІеЪаі. 

гапа, ае, I. I) лягушка; отс. гапа 
іигріз, жаба (*(■). — II) пер., гапа та- 
гіпа, лягва (рыба). 

гапсХйпз, а, ит, тухлый, вонючій, 
гапппейіпз, і, т. лягушечка. 
гарасХіаз, аііз, і. хищность. 

гарах, расіз, I) жадно захватываю¬ 
щій, увлекающій, стремительный, а) соб., 
ѵепіиз (і). — Ь) пер., способный при¬ 
своить себѣ, съ деп. — II) хищный, жад¬ 
ный къ грабежу, зиЪзі., хищникъ, грат 
битель ; поэт, пер., Огсиз. 

гарХйё, айѵ. стремительно, быстро. 
гарХйХіаз, аііз, і‘. стремительность, 

быстрота. 
гарХйпз, а, пт, стремительный, I) 

хищный (6 животныхъ *}*). — II) стреми¬ 
тельный, быстрый, а) соб. (о лицахъ и 
неодуш., особ, о водахъ); поэт. = жар¬ 
кій, знойный, палящій, Натта, зоі. — 
b) пер.: гарійиз сопзііііз, опрометчивый, 
гаріпа, ае, ?. грабежъ; отс. (поэт.) 

теіоп., добыча грабителя. 
гарХо, гарйі, гаріит, ёге, хватать, 

I) вооб.: 1) соб.: а) (поэт.) быстро хва¬ 
тать, захватывать, схватывать, аппа 
(тапи): зиІрЬига гаріипі Наттат, за¬ 
горается (*(■): Йаішпат іп іотііе, на го¬ 
рючемъ веществѣ быстро раздуть огонь: 
$а1еат іесііз, быстро выносить изъ дома: 
пі^гит соіогет, скоро принимать ч. 
цвѣтъ (о волосахъ): ѵіт топзігі, вса¬ 
сывать чудодѣйственную силу (о вѣт¬ 
вяхъ); аЬзо1.,гаршпЦие гшшЦие, дружно 
принимаются за дѣло и ѣдутъ. — Ъ) бы¬ 
стро, поспѣшно уносить, убирать, сог- 
риз сопзиііз: гера^иіа йе розіѳ (|). — 
c) быстро, поспѣшно отводить, уводить, 
приводить, вести (тк. везти, нести), іо- 
іат асіет іп Теисгоз (*(•): адтеп сатро 
(по полю і) : ^иаіиог ѵідіпіі еі тіііа гарі 



гарііт — 532 г&ііо 

гейіз, быстро проѣхать въ коляскѣ (у): 

соттеаіит іп паѵез, поспѣшно доста¬ 
влять : аідй зиЬ (ііѵит, показывать что-н. 
всѣмъ, выставлять на показъ (і*): ѵе- 
папіі зіийіиш Ьотіпез рег піѵез гаріі; 
(таскаетъ); геЯех., зѳ Іііпс осіиз, поско¬ 
рѣе убраться (і*). — <1) прегн.: а) быстро, 
стремительно завоевывать, сазіга игЬез- 
^ие ргіто ітреіи.— р) (поэт.) быстро 
проходить, пробѣгать, рыскать по чему, 
зііѵаз. — у) (поэт.) быстро дѣлать, быст¬ 
рымъ движеніемъ описывать, іттепзоз 
огЬез рег Ьшпшп (о змѣѣ).— 2) пер.: 
а) (поэт.) быстро схватывать, зіс іатеп, 
иі Іітіз гаріаз, диій еіс., однако такъ, 
чтобы перекошенными глазами быстро 
прочесть, что гс; особ. = быстро, по¬ 
спѣшно воспользоваться, оссазіопет сіе 
<1іѳ — Ь) быстро, поспѣшно совершить, 
исполнить что-н., ускорить, ѵіат (у): 
пирііаз (•)•).— II) съ побочнымъ поня¬ 
тіемъ насилія, хватать, 1) соб.: а) вы¬ 
рывать, исторгать, отрывать, обрывать, 
апгез (у): озсиіа, срывать поцѣлуи (і): 
зіігрез (о рѣкѣ і*). — ѣ) насильно влечь, 
волочить, тащить, гаріиз Несіог едиіз 
(■}•); особ, въ судъ, въ темницу и т. п. 
тащить, аЦт іп зиз ай гедет: аЦт ѳ 
сагсегѳ ай раіит еі ай песет; (поэт.) 

въ далекій край, на чужбину затащить, 
насильно завести, аідт.— с) добычу по¬ 
хищать, уводить, сенат (і*); одуш.: 
агтепіа зіаЬиІіз (•}•); зиЬзі., гаріит, і, 
п. добыча грабителя, грабежъ, гаріо или 
(*(•) ех гаріо ѵіѵеге. — <І) прегн.: а) = 
Фгіреге, грабить, разграблять, Регдата 
(1*)* — Р) вдругъ и™ преждевременно 
похищать (у жизни), депіез (о смерти |); 
аЬзоІ. ІаЬог гаріі, вгоняетъ въ гробъ 
(*)*). — 2) пер.: а) тащить къ себѣ = при- 
своивать, приписывать себѣ, ѵісіогіаѳ 
еіогіат іп зѳ. — Ь) (поэт ) уносить, по¬ 
хищать, аітпт диае гаріі Ьога Фет.— 
с) увлекать съ собою, вовлекать, аийі- 
іогет іп тейіаз гез (і*): аІ4т іп айѵег- 
зшп (гибель *[*): а^т іп іпѵіФат, гарі 
іп іпѵіФат, навлекать на кого, на себя 
ненависть. — й) увлекать, неудержимо 
влечь, въ дурномъ смыслѣ, апітиз сирі- 
Фпѳ саесиз ай іпсерішп зсеіиз гаріеЬаі: 
еа (спріФіаз) ай орри&папйат Сариат 
гаріі; въ хорошемъ смыслѣ, іоіоз ай зѳ 
сопѵегііі еі гаріі. — е) точно добычу по¬ 
хищать, овладѣвать, гарѳгѳ Уѳпегет 
іпсѳгіат, срысать цвѣточки незаконной 
любви (|). 

гарііт, айѵ. быстро, поспѣшно. 
гаріо, аѵі, аіит, аге, волочить, I) съ 

побочнымъ понятіемъ быстроты, быстро, 

поспѣшно влечь, таскать, те Рагпазг 
йѳзегіа рег агйиа йиісіз гаріаі атог 
(Ю* — II) съ побочнымъ понятіемъ на¬ 
силія, волочить, влачить, а) вооб.: Нео- 
іога сігспт Піасоз тигоз (у).— Ь) прегн.,- 
грабить, Аігісат. 

гарібг, огіз, т. похититель, граби¬ 
тель. 

гарійз, йз, т. хватаніе, I) насильное? 
отрываніе, Іпоиз, дерганіе Нно (*}*). — 
И) прегн.: а) похищеніе, уводъ, аіф. — 
Ь) грабежъ (тк. въ ріиг.). 

гарйішп, і, п. рѣпка (у). 
горит, і, п. рѣпа. 
гагезсо, ёге, I) дѣлаться менѣе плот¬ 

ным?», разжижаться, разрѣжаться, рас¬ 
ходиться, гезоіиіа іеііиз іп Іщиійаз га- 
гѳзсіі адиаз, разжижается въ к (*[*): гагез- 
еппі сіаизіга Реіогі, раскрываются (*^).— 
II) пер., становиться рѣже, рѣдѣть,. 
раиіаііт гагезсипі топіез. 

гагііаз, аііз, і, I) рѣдкость, неплот¬ 
ность (прот. йепзііаз). — И) рѣдкость,, 
малочисленность (прот. шиііііийо). 

гагб, айѵ. рѣдко, изрѣдка (прот. 
заере). 

гагиз, а, пт, рѣдкій, неплотный, тон¬ 
кій, прозрачный (прот. йѳпзиз, сгеЬег), 
1) соб.: іипіса (+): геііа, съ широкими 
петлями (і*): сгіЬгит, рѣшето (1*).— 
И) пер.: 1) рѣдкій,нечастый = отдѣльна 
стоящій, отдѣльный, разсѣянный (прот. 
йепзиз, сопіегіиз, сопііпииз), а) вооб.: 
аейійсіа: сота (■)*); поэт., Іасгіта, тай¬ 
ная слеза. — Ь) какъ воѳн. і. і., одино¬ 
кій = па нѣкоторомъ разстояніи другь- 
отъ друга находящійся, разсѣянный, от¬ 
дѣльно, поодиночкѣ (прот. сопіегіиз, соп- 
зііраіиз), гагі Фзрегзщие ри^папі. — 
2) рѣдкій = немногій, немногочисленный 
(прот. й^иепз), а) вооб.: а) соб. = из¬ 
рѣдка, тамъ и сямъ, кое-гдѣ встрѣчаю¬ 
щійся, попадающійся, рогіиз, гага Ьо- 
зііит аррагеЬапі агта: (йесетѵігі) гагі 
айігиз (§еп.), изрѣдка доступные: ѵіііа 
рагепіит гага іиѵепіиз, порѣдѣвшее юно¬ 
шество (і'). — р) пер., о томъ, кто рѣдка 
что-н. дѣлаетъ, пес Іііасоз соеіиз пізі 
гагиз (рѣдко) айіЬаі (*[*). — Ь) въ част., 
рѣдкій въ своемъ родѣ (особ, по красотѣ), 
рѣдкостный, необыкновенный, іасіез (■}•): 
аѵіз (о павлинѣ •(*). 

газііів, е, гладкій. 
гозіёг, ігі, т. и газігит, і, п. моіыка,. 

грабли. 
гйііо, ошв, Г. счетъ, I) соб. и пер.: 

А) соб.: а) зіп§.: аигі г. сопзіаі, счетъ 
вѣренъ: гаііопет йисеге, ЬаЬеге, веотн 
счетъ: іп гаііопет іпйисеге, внести въ 
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счетъ, сосчитать: гаііопеш іпіге, произ¬ 
вести счетъ, сосчитать; ѵегЬ. гаііопеш 
іпіге зиЬеіисегедие, сосчитать и подвести 
итогъ, карт. = зрѣло обдумывать: г. аега- 
гіа, стоимость денегъ, курсъ. — р) ріиг.: 
гаііопез сиш ак[0 риіаге: гаііопез аЬ аф 
ассіріі. — В) пер.. 1) статистическій об¬ 
зоръ = роспись, запись, списокъ, саг- 
сегіз. — 2) денежное дѣло и вооб. дѣ- 
ювыя отношенія, веденіе дѣла, гаііо 

"ОаШсапа: питтагіа: ботезііса (внут¬ 
ренняя политика, прот. г. риЫіса): сі- 
ѵііаііз: риЫісае ргіѵаіаедие гаііопез, 
государств, и частныя сношенія; отс. 
шеае (іиае еіс.) гаііопез, мой расчетъ, 
мой интересъ, моя выгода, гаііопез шеаз 
ѵезігае заіиіі апіерозиіззет.— II) карт.: 
А) отчетъ, гаііопеш гееіеіегѳ (дать отчетъ), 
аісі и аіф геі: гаііопеш ѵііае герозсеге, 
требовать отчета. — В) пер.: 1) вооб., 
счеты, а) = отношеніе къ гс, связь съ гс, 
аіідиіеі гаііопіз ЬаЬеге сиш аЦо, имѣть 
счеты, быть въ сношеніи, быть въ связи 
съ кѣмъ: а<1 гаііопеш аіф геі, въ раз¬ 
сужденіи чего, въ отношеніи къ чему (а<1 
позігогшп аппаііиш гаііопеш). —ѣ) рас¬ 
четъ = разсужденіе, соображеніе на¬ 
счетъ чего-н., аіф ЬаЬеге гаііопеш или 
аіф геі бисеге гаііопеш, принимать въ 
расчетъ, въ соображеніе кого, что, 
имѣть въ виду кого, что, зиаш гаііопеш 
<іисеге, имѣть въ виду свои интересы: 
Ьаѣео гаііопеш, диіеі ассерегіш, прини¬ 
маю въ соображеніе. — с) на расчетѣ 
основанное предположеніе, яиапіит іп 
гаііопе еззеі, насколько можно разсчи¬ 
тать — (1) отношеніе къ чему или въ 
чемъ. т.-е. зиЭД. = образъ дѣйствій, спо¬ 
собъ, пріемъ, планъ, оЬр = качество, 
свойство, положеніе, устройство, поря¬ 
докъ, направленіе, а) зиЬу: зсгіЬепеіі: 
гаіп ЬеШ, планъ военныхъ дѣйствій: 
іаііо аідие изиз ЬеШ, веденіе войны по 
плану п военныя упражненія; въ ріиг., 
та+юпез ЬеШ ^егепбі, мѣры, необходимыя 
для веденія войны: шеае ѵііае гаііопез 
аЬ іпеипіе аеіаіе зизсеріае, образъ жизни, 
который я веду съ молодыхъ лѣтъ: а<1 
Ьипс іпіегЯсіепбиш іаіеш іпііі гаііопеш, 
избралъ путь г с, придумалъ способъ 2с: 
сиф гаііо (планъ) еізі поп ѵаіиіі, іашеп 
еіс. — р) оЬ].: гаііо ресипіагиш, дене¬ 
жныя обстоятельства (въ Римѣ): геі ті- 
Іііагіз гаііо еі огеіо, стройный порядокъ, 
предписываемый военнымъ искусствомъ: 
гаііо еі огбо артііпіз, устройство и по¬ 
рядокъ шествія: гаііо ѵііае паіигаедиѳ 
позігае, характеръ нашей жизни и при¬ 
роды. — 2) мышленіе, сопсг. = способ¬ 

ность мышленія, разумъ (отс. ѵегЬ. 
шепз еі гаііо еі сопзіііиш), Ьошо гаііо- 
піз рагіісерз, одаренный разумомъ, раз¬ 
умный: шопео, иі а^епіеш іе гаііо <1и- 
саі, поп іогіипа, чтобы твоими дѣйствіями 
руководило благоразуміе, а не случай* 
гаііопе ас сопзіііо ѵіпсеге; отс а) раз¬ 
умное основаніе, піЬіІ гаііопіз айегз, 
^иашоЬгет еіс. — Ъ) разумность, разум¬ 
ное отношеніе, разумная мѣра, сообраз¬ 
ность съ заколами, законъ, правило, по¬ 
рядокъ, тобо еі гаііопе ошпіа іасеге, 
съ соблюденіемъ мѣры и разумно. — с) 
образъ мыслей = направленіе, принципъ, 
гаііо рориіагіз, демократическое напра¬ 
вленіе Ьопа гаііо сшп регбііа сопШ^іі, 
благонамѣренный (консервативный) прин¬ 
ципъ борется съ основными положеніями 
революціонной партіи. — <1) основное по¬ 
ложеніе, принципъ, теорія, система, уче¬ 
ніе, зиЬ). = теоретическое, научное зна¬ 
ніе, се) оЪ].: Ьаес поѵа еі і^поіа г.: зіпе 
иііа агіе аиі гаііопе, безъ всякаго при¬ 
мѣненія правилъ теоретическаго искус¬ 
ства.— р) зиЬ^.: Ьиф геі гаііо аіщиа.— 
е) на разумныхъ основаніяхъ покоящееся 
мнѣніе, взглядъ, ^ишп іп еаш гаііопеш 
дифие Іодиегеіиг, въ этомъ смыслѣ. — 
Г) аргументація, сопсішіаіиг і^ііиг гаііо. 

гаііосіпаііо, бпіз, Г. I) спокойное, ра¬ 
зумное размышленіе, взвѣшиваніе (прот. 
ішриізіо). — П) умозаключеніе. 

гаіХосХпаііѵиз, а. шп, умозаключи- 
тельный, основанный на умозаключеніи. 

гаіібсХпаіог, огіз, ш. счетчикъ, бух¬ 
галтеръ. 

гаіібсіпог, аіиз вит, агі, I) вычислять, 

исчислять. — II) пер.: а) разсуждать. — 
Ь) по соображеніи обстоятельствъ выво¬ 
дить заключеніе, заключать, ѳх ео, иіііѳ 
^иі<1 зіі. 

гаііз, іе, I. плотъ, паромъ; поэт, пер., 
судно (лодка, барка, корабль). 

гаіХипсйІа, ае, I. небольшой счетъ, 
счетецъ; пер., а) слабое основаніе, при¬ 
чина. — Ь) умозаключеньице. 

гаіиз, а, шп, РАй). I) разсчитанный, 
рго гаіа рагіе и одно рго гаіа, сораз¬ 
мѣрно, пропорціонально.—II) пер.,твердо 
опредѣленный, а) неизмѣнный, зі Ьаес 
Тигпо гаіа ѵііа шапегеі (у). — Ь) уста¬ 
новленный, се) дѣйствительный, рѣши¬ 
тельный, имѣющій законную силу (прот. 
іггііиз, ѵапиз), і<1 фзшп гаіиш ас йг- 
шиш Гиіигит: гаіиш ЬаЬеге или еіисѳгѳ, 
признать имѣющимъ законную силу, 
утвердить, принять: гаіиш іасеге, утвер¬ 
дить: аЦ<1 шіЬі гаіиш езі, я принимаю 
что-н. (я согласенъ). — р) (поэт.) под- 
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лежащій исполненію, зрез ^Ъе! еззѳ га- 
Іаз (осуществиться). 

ранена, а, шп, охриплый, осиплый, 
I) какъ состояніе, &н11иг (і*). — II) (поэт.) 
какъ качество, хриплый, глухой, по 
звуку и тону (глухо шумящій, гудящій, 
звучащій и т. л.), объ одуш. и неодуш. 
прѳдм.; отс. галса зопаге, издавать глу¬ 
хой шумъ, гудѣть, шумѣть. 

гашіпд (гйбпз), бёгіз, п. кусочекъ 
мѣди, особ, маленькая мѣдная монета. 

гапбпзсйішп, і, п. кусочекъ мѣди, 
какъ монета, маленькая сумма. 

гатпа, а, шп, сѣро-желтый, желтова¬ 
то-сѣрый, особ, съ сѣро-желтыми глазами, 
Іеопѳз, буро-желтые (і*). 

гёа, ае, Г. см. геиа, а, шп. 
гёарзё, абѵ. на самомъ дѣлѣ, въ дѣй¬ 

ствительности (прот. огаііопе, зресіе). 
гёЪеІШІо, опіз, і*. = геЪеіііо. 
гёЪеІШгіх, ігіеіз, I. (часто) возобно¬ 

вляющая воину, бунтующая. 
гёЪеШо, ёпіз, Г. возобновленіе войны 

побѣжденными, возстаніе, бунтъ. 
гёЪеІІіз, е, возобновляющій войну, 

отс. непокорный, строптивый; зпЪз!.. 
гѳЪеІІез, бунтовщики, мятежники. 

гёЪеІІо, аѵі, аішп, аге, возобновлять 
войну, возставать, бунтовать; поэт, пер., 
вновь начинать сраженіе. 

гёЪбо, аге, отзываться = оглашаться. 
* гёсаісііго, аге, лягаться, карт.=не 

подпускать къ себѣ (і*). 
гёсаіёіасіо и (об.) гёсаііасіо, іесі, Гас- 

Іши. ёге, снова нагрѣвать, отогрѣвать 
(соб. и пер.). 

* гёсаіёо, ёге, опять быть теплымъ, 
продолжать быть теплымъ (і*). 

гёсаіезсо, Ш, ёге, опять согрѣваться, 
опять нагрѣваться (соб. и пер.), 

гёсаііасіо, см. гесаІеГасіо. 
гёсапбезсо, сапбйі, ёге, I) снова ста¬ 

новиться бѣлымъ, гесапбиіі шкіа, снова 
покрылась пѣной (*(•).— II) пер., опять 
раскаляться, опять накаляться (тк. карт, 
о гнѣвѣ = снова воспылать і*). 

гёсапіо, аге, I) удалять ворожбою, 
заговоромъ, сигаз (■(*). — II) взять на¬ 
задъ = отрекаться отъ чего-н., орргоЬ- 
па (+). 

гёсёбо, сеззі, сеззпш,ёге, I) отступать, 
назадъ подаваться (прот. ассе(іеге), А) 
соб. и пер.: 1) соб., о лидахъ: съ абѵ. 
съ аѣ, ех или бе с. аЫ.;' съ аб или іп 
с. асе. — 2) пер., о неодуш.: а) вооб.: 
пеЪиІаз гѳсебеге .іиззіі (і). — Ь) о мѣст¬ 
ности, а) по положенію, отступать, 
удаляться, АпсЫзаѳ бопшз гесеззіі, на¬ 
ходился въ сторонѣ (*(•). — р) вслѣдствіе 

нашего удаленія подаваться назадъ = те¬ 
ряться изъ виду, ргоѵеЬітиг рогіи, іег- 
гаедие игЬездие гесебипі (*(•). — В) карт.: 
1) о лидахъ: іп оііа Іиіа, уйти на пол¬ 
ный покой (і*). — 2) о неодуш.: аппі гесе- 
бепіез (о старческихъ годахъ; прот. аппі 
ѵѳпіепіез |). — II) отъ чего-н. удаляться, 
покидать что-н., А) соб. и пер.: 1) соб., 
объ одуш.: а зІаЬиІіз Іоп^іиз (■(■). — 2) 
пер., о неодуш.: а) отъ чего н. отдѣ¬ 
ляться, гесѳбіі сариі е сегѵісе и одно 
сегѵісѳ (і*). — Ь) улетать, іп ѵепіоз (въ 
воздушное пространство) ѵііа или апіша 
ехѣаіаіа гесеззіі (і*). — В) карт.: 1) о 
лицахъ: а) отъ чего-н. удаляться, укло¬ 
няться, Іоп^іиз а ѵегЬо.—Ь) отъ чего-н. 
отставать = оставлять, бросать, отка¬ 
заться, аѣ агшіз, положить оружіе: аЬ 
орри^паііопе. — 2) пер., о неодуш., дио- 
Іібіапо гесебапі. — а) исчезать, пропа¬ 
дать, еі рагііег РЬоеЬез рагііег тагіз 
іга гесеззіі (*(•).— Ъ) гес. аЪ аідо, отойти 
отъ кого (о состояніи), 

гёсеііо, ёге, отскакивать, 
гёсепз, епііз, свѣжій = недавній (прот. 

ѵеілз), I) абі»: 1) соб., по времени: а) 
аЪзоІ.: аа) о нёодуш.: сезрез, ѵісіогіа, 
недавно одержанная (послѣдняя) п.: оШ- 
сіиш, недавно оказанная услута; отс. 
гѳсепіі ге или пе^оііо, тотчасъ. — рр) о 
лицахъ, ѵігі, люди послѣдняго врѳмепи: 
Сгаесі гесепііогез; гесепііогез, новѣйшіе 
писатели. — р) съ аѣ с. аЫ. = тотчасъ 
(сейчасъ) послѣ, непосредственно послѣ 
(за), гесепз а ѵиіпегѳ Ьібо, только что 
раненая (і*). — у) съ ех с. аЫ., ^ишп 
ѳ ргоѵіпсіа гесепз еззеі, только что при¬ 
былъ изъ провинціи. — б) съ аЫ., Іеріба 
гесепз саебе Іосиз, мѣсто, недавно обаг¬ 
ренное теплою кровью (і*). — 2) пер., 
по силамъ, свѣжій, бодрый, неослаблен¬ 
ный (прот. беіа1і§а1из, іеззпз, беГеззиз), 
объ одуш. (особ, о солдатахъ), о не¬ 
одуш. (налр. апішиз). — II) абѵ. = пе- 
давно, только что, гесепз ассеріа сіабез. 

гёсепзёо, сспзйі, сепзііиш н сепзшп, 
ёге, порознь разсматривать, качество, 
число гс чего-н., осматривать, производить 
смотръ, производить оцѣнку, перечислять, 
I) соб., ехегсіішп, производить смотръ: 
ѳдиііез (всадниковъ, о цензорѣ). — И) 
пер.: пробѣгать, проходить по чему, 
зі&па (о солнцѣ). — 2) въ част.: а) въ 
умѣ пересчитывать, обдумывать, отпет 
зиогшп пшпегшп (|) — Ь) по очереди, 
исчислять, разсказывать, іогііа іасіа (|). 

гёсепзіо, опіз, і. разсматриваніе, ре¬ 
визія цензора. [визія цензора, 

гёсепзйз, йз, т. разсматриваніе, ре- 
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гёсеріасйіит, і, п. I) вмѣстилище, 
хранилище; для товаровъ и хлѣба = 
складъ, магазинъ, амбаръ; для жидко¬ 
стей = водосточная канава, водоотводный 
каналъ. — И) въ част., пристанище, убѣ¬ 
жище, айѵегзаѳ ри&паѳ (послѣ неудач¬ 
наго сраженія). 

гёсеріо, аѵі, аіит, аге, I) быстро 
брать назадъ, а) іг.: Ъазіат, вытаски¬ 
вать.— Ь) гейех., зе гес., поэт, пер., 
обращаться назадъ (о созвѣздіи). — II) 
часто, обыкновенно принимать, пускать 
къ себѣ, шегсаіогез. 

гёсерібг, огіз, т. принимающій къ се¬ 
бѣ, въ дурномъ смыслѣ, утайщикъ; пер., 
пристанодержатель, ірзе Шѳ Іаігопит 
оссиііаіог еі гесеріог Іосиз. 

гёсерігіх, ігісіз, Г. утайщнца. 
гёсерійз, йз, ш. I) взятіе обратпо, 

пер., пітіз регііпасіз зепіепііае. — И) 
отступленіе, А) вооб., карт.: а) еорго- 
сеззигаз (сіѵііаіез) ипйе гесерішп ай 
роепііепйит поп ЪаЪегепі. — Ь) въ част., 
прибѣжище, убѣжище, г. асі Саезагіз 
бгаііат аЦие атісіііат. —В) какъ воен. 
і. і.. отступленіе, гесеріиі сапеге, тру¬ 
бить къ отступленію, бить отбой (соб. 
и карт.). 

гёсеззйз, йз, ш. I) отступленіе, удале¬ 
ніе (прот. ассеззиз, ргосеззиз), 1) соб. 
и пер.: а) соб., объ одуш., отступленіе, 
гесеззшп поп йаге, не давать возможности 
отступить.—Ь) пер., о неодуш.: (аезіиит 
тагіпогит) ассеззиз еі г., приливъ и 
отливъ. — 2) карт.: гес. апіті еі йі^а, 
упадокъ мужества. — II) теіоп., о мѣст¬ 
ности, 1) соб.: а) углубленіе, зреіипса 
ѵазіо зиѣшоіа гесеззи (у). — Ь) отдален¬ 
ное, уединенное мѣсто, уединеніе (ѵегЪ. 
зоіііийо еі гес.); скрытное мѣс^о, убѣ¬ 
жище, іиіі гесеззйз (і); внутренніе по¬ 
кои, таппогеиз (!); отдаленный уголокъ, 
захолустье, РЬгу^іае гесеззйз отпез.— 
2) карт.: іп апітіз Ьотіпит іапіі зипі 
гесеззйз, тайные изгибы. 

гёсійіѵиз, а, шп, возвратный, поэт, 
пер.. Рѳг^ата, вновь построенный, воз¬ 
обновленный. 

1. гёсійо, сійі, сазйгпз, ёге, I) падать 
назадъ, А) соб., падать назадъ, іп іег- 
гат (у), — В) пер.: 1) снова, опять па¬ 
дать, а) о лицахъ, снова впасть, попасть 
въ извѣстное состояніе, іп апіідиат зег- 
ѵііиіет. — Ъ) о неодуш.: а) переходить 
къ кому, ай аідт роіепіаіиз отпіз ге- 
сійіі. — (I) обрушаться на кого, пости¬ 
гать кого, Ьипс сазит ай ірзоз гесійеге 
роззе; особ, на виновника, его голову, 
іп аЦш: іп а1с]‘з сариі. — 2) изъ хоро¬ 

шаго въ худшее состояніе впадать, до¬ 
ходить до чего-н., ех Іаеііііа еі ѵоіир- 
іаіѳ ай Іисіиш еі Іасгітаз: ай піЬіІит, 
превратиться въ ничто: пе зіпегеі ге- 
&іае та]езіаііз ітрегіит гесійеге, дойти 
до упадка: ѵосіз сопіепііо гесійегаі, 
стало слабѣе. — II) падать, только пер., 
1) впадать, попадать, ^иогзшп гесіааі 
гезропзиш іиит, къ чему клонится. — 2) 
на извѣстное время падать, приходить¬ 
ся, случаться, іп аііогшп сопзиішп ѵі- 
діііат. 

2. гёсійо, сійі, сізшп, ёге, I) отру¬ 
бать, отсѣкать, вырубать, высѣкать, 
сариі (!): соіитпаз (въ скалѣ !): аЦй 
е зііѵа (!); пер., искоренять, истреблять, 
устранять, паііопез, сиірат зирріісіо 
(!).— II) обрѣзать, ЬагЬат Шее, под¬ 
стригать (!); пер., укорачивать, сокра¬ 
щать, ашЪіііоза огпатепіа. 

гёсіп&о, сіпхі, сіпсіит, ёге, распоя¬ 
сывать (только поэт.), іипісаз: ѵезііз 
гесіпсіа, не подпоясанная, распущенная; 
шейіаі., гесіп^і, распоясываться: зитр- 
іит гесіп^ііиг ап^иет, снимаетъ съ се¬ 
бя змѣю, которою была опоясана. 

гёсшіит, см. гіеіпіит. 
гёсіпо, ёге, I) іпіг. раздаваться, зву¬ 

чать, слышаться; отс. рагга гесіпепз, 
издающая звучный крикъ (!). — II) іг. 
повторять, а) объ эхѣ, потеп (!). — Ь) 
о пѣвцѣ, поперемѣнно воспѣвать, сигѵа 
Іуга Ьаіопат (!).— с) точно эхо, вто¬ 
рить, Ьаес гесіпипі іиуепез йісіаіа зе- 
пездие, эти правила (= наставленія) на¬ 
ходятъ отголосокъ (сочувствіе) у юношей 
и стариковъ (*(•). 

гёсірёгаііо, гёсірёгаібг, гёсірёго, см, 
геспрегаііо еіс. 

гёсіріо, сёрі, серіи т, ёге, I) назадъ 
брать, А) = назадъ двигать, назадъ до¬ 
ставать, назадъ вести и т. п., 1) соб.: 
ѳпзеш, назадъ вытащить (!): ай Іішіпа 
бгеззшп, направлять свои шаги обратно 
къ дому (!): а^т тейіо ех Ьозіѳ, вы¬ 
вести (!); особ, какъ воен. і. і., войска 
уводить, отводить, тііііез йеГеззоз: едиі- 
іаіит паѵіЬиз ай зе іпіга шипіііопез; 
гейех., зе гесірегѳ, отступать назадъ, 
ретироваться, удаляться (прот. ргосе- 
йеге), какъ вооб., такъ и какъ воен. 
і. і., зе Ыпс, зе ех а^о Іосо, зе ай или 
іп аЦт Іосит: зе аЦо ай а^т. — 2) 
пер.: а) вооб.: зе гесіреге, обращаться, 
зе аЙ Ьопаш йш^ет, исправиться: зе 
ай со^ііаііопеш ЬеШ, возвратиться къ 
мысли о войнѣ. — Ъ) какъ і. і. дѣлового 
языка, оставлять за собою по условію, 
при продажѣ, зіЬі аідй. — с) изъ враже- 
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скихъ рукъ какъ бы уводить назадъ = 
спасать, освобождать, аЦт ех ЬозііЪиз.— 
В) обратно получать (прот. сіаге, сге- 
Дѳге, ігайеге, регДеге, ашіМеге), 1) соб.: 
аппа, оЪзіДез; по договору, вслѣдствіе 
передачи, въ силу завоеванія снова по¬ 
лучать, возвращать себѣ, вернуть, зиаз 
гез атіззаз; что-н. оставленное снова 
получать, аЦт.— 2) пер., опять полу¬ 
чать, снова пріобрѣтать, апіщиат іге- 
^иепііат (о городѣ): г. апітит или апі- 
тоз а или ех раѵоге, оправиться отъ 
страха; гѳЯех., зѳ гес., оправиться, 
прійти въ себя, аѣзоі. или зе ех іітогѳ.— 
П) что-н. принимать, 1) соб.: а) вооб., 
іоішп іеішп согроге: песеззе егаі аѣ 1а- 
іеге арегіо іеіа гесірі, подвергаться дѣй¬ 
ствію стрѣлъ: Моза рагіе ^иа<Iат ех 
ВЬѳпо гесеріа, ^иае еіс., принявпш нѣ¬ 
которую часть воды (рукавъ) Рейна, ко¬ 
торая 2с. — Ъ) у себя, къ себѣ, въ себя 
принимать, о лидахъ и мѣстности (прот. 
аЦт ехсішіеге). а^т аД ериіаз: аЦт 
іп сазіга: а^т іпіга йпез, впускать въ 
2с: а^т іесіо, орріДо (въ домъ, городъ): 
йотит аД зе ЪозрШо; отс. гесірі, быть 
взяту да корабль: гесірі е^шз (на ло¬ 
шадей). — с) занимать — завоевывать, 
овладѣвать, сіѵііаіет.— (1) доходъ отъ 
чѳго-н. получать, респпіат ех поѵіз ѵес- 
іі^аШшз.— 2) пер.: а) вооб., брать па 
себя, іп зе геіі^іопет (грѣхъ).—Ъ) въ 
извѣстное состояніе, отношеніе гс при¬ 
нимать, аЦт іп огДіпет зепаіогішп: 
аідт іп йДет (подъ покровительство): 
аЦш іп атісіііат. — с) допускать (прот. 
гезриеге, азретагі), іітог тізегісогДіат 
поп гесіріі. — (1) возложенную дѣятель¬ 
ность принимать на себя, брать на себя, 
аіф сапзат: оШсішп. — е) обязатель¬ 
ство взять на себя = обязываться, ру¬ 
чаться, тк. обѣщать (тк. съ Даі. регз.), 
аЦД: гес. или іп зе гес. съ асе. с. іп?.: 
гер. Де аіда ге; рагі. зиЪзі;., гесерішп, 
і, п. обязательство, ручательство, только 
ѵегѣ. рготіззит еі гесерішп.— і) гес. 
потеп, о преторѣ, принять жалобу (прот. 
Деіегго потеп, объ истцѣ). 

гёсіргбсо, аѵі, аішп, аге, I) іг. по тому 
же пути возвращать, возвращать назадъ, 
двигать туда и сюда, апітат, дышать: 
^шп^иегетет іп аДѵегзит аезіит гѳсір- 
госагі поп роззе, нельзя повернуть на¬ 
задъ»— П) іпіг. двигаться взадъ и впе¬ 
редъ, течь взадъ и впередъ, подыматься 
и опадать (о волнахъ), таге гесіргосаі, 
бываетъ приливъ и отливъ морской. 

гёсіргбспз, а, пт, по той же дорогѣ 
возвращающійся, таге г., отливъ. 

гёсІШіо, бпіз, ?. чтеніе вслухъ (тк. 
въ ріиг.) 

гёсііаібг, огІ8, т. читающій вслухъ» 
гёсііо, аѵі, аішп, аге, громко произ¬ 

носить, а) что-н. читать вслухъ, еДіс- 
ішп, засгатепішп (произносить вслухъ 
[для повторенія] формулу присяги): зегір- 
іа (предъ слушателями |).—Ъ) въ част., 
читать вслухъ, зепаішп (списокъ сена¬ 
торовъ): іезіатепіо ЬегеДет аЦт, въ 
завѣщаніи объявить наслѣдникомъ. 

* гёсіатаііо, бпіз, ?. громкій крикъ, 
громкое неодобреніе. 

* гёсіатііо, аге, громко кричать про¬ 
тивъ, противорѣчить, карт., аіеі геі. 

гёсіашо, ііѵі, аіиш, аге, кричать про¬ 
тивъ = громко возражать, крикомъ вы¬ 
ражать неудовольствіе, негодованіе, I) 
соб.: аЪзоі. или аісі: аісі геі (напр. 
аіф рготіззіз); съ пе с. со^. (напр. 
ипа ѵосе отпез .іиДісез, пе із ^игагеі, 
гесіатаззе, громко и единогласно вы¬ 
сказались противъ приведенія его къ 
присягѣ). — И) поэт, пер., откликаться, 
оглашаться, зсориііз гесіашапі аедиога. 

гёсііпіз, е, назадъ наклоненный, опер¬ 
шійся. 

гёсііпо, аѵі, аішп, аге, назадъ кло- 
пить, сгибать, приклонять, прислонять, 
I) соб.: зе, зсиіа (|): гесііпаіиз іп §га- 
тіпѳ, растянувшійся на травѣ (*(*). —■ ГО 
(поэт.) пер., освѣжать, а^т а (послѣ) 
Іаѣоге. 

гёсШДо, сійзі, сійзпт, ёге, отпирать, 
отворять, А) соб. и пер.: 1) соб ; рог- 
іаз Ьозіі (*)*). — 2) пер.: а) открывать, 
ѵіат (*}*): Іеііигет ипсо Депіе, взрых¬ 
лять (•]•): епзет, обнажить (•]•).—^ору¬ 
жіемъ вскрывать = пронзать, ресіпз пш- 
сгопе (•)*): зи^иіит епзе, перерѣзать (*{*).— 
В) (поэт.) карт.: орегіа, разглашать тай¬ 
ны: ?аіа ргесіЪиз, внимая просьбамъ 
отмѣнять опредѣленія судьбы. 

* гёсб&Ио, аѵі, аге, снова думать. 
гёсо&пШо, бпіз, ?. пересматриваніе, 

пересмотръ, а§гі Сатрапі. 
гёсо^позсо, со^поѵі, со^пііпт, ёге, 

I) снова узнавать, а) снова узнавать, 
гез, признавать: съ допол. предл., а^а 
ге риаііз іііегіі.— Ъ) снова вспоминать, 
припоминать, Аі&ат ізііиз: аЦт репі- 
іиз, ясно представить себѣ кого-н (чей- 
н. характеръ). — И) оцѣнивая пере¬ 
сматривать, осматривать, а) вооб.: сіопа 
рориіогит (*(*), питегит тііііит. — Ь) 
въ отношеніи законности, подлинности, 
правильности, обстоятельно пересматри¬ 
вать, разсматривать, провѣрять, Десге- 
ішп рориіі: посіет Шат сит аідо. 
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гёсоШ&о, Іесіот, ёге, что-н. 
разсѣянное снова собирать, пер.: ргі- 
тоз аппоз, помолодѣть (у): зе, опра¬ 
виться, пріободриться (І). 

гёсбіо, сбійі, сиіішп, ёге, опять (сно¬ 
ва) ухаживать за чѣмъ-н., I) въ узкомъ 
смыслѣ: снова воздѣлывать, обрабаты¬ 
вать, і^ггаш. — II) въ широкомъ смыслѣ: 
1) вооб., слова заботиться, а) снова при¬ 
ниматься за что, снова заниматься, 
Ьаес зіиДіа. — Ь) снова воздвигать, воз¬ 
становлять, Ді^пііаіет. — с) снова удо¬ 
стоить, почтить, аЦт засегДоіііз. — 2) 
въ част., а) снова представлять ссбѣ, 
обозрѣвать (умственнымъ) взоромъ, іп- 
сіизаз апітаз зіиДіо (съ любовью) ге- 
соіепз (*[*). — Ь) опять обдумывать, раз¬ 
мышлять, цше зі іесит ірзе гесоііз. — 
с) вспоминать, пат гесоіо ф. 

гёсошрбпо, (рбзйі), рбзНшп, ёге, 
снова приводить въ порядокъ, сотаз (|). 

гёсопеІІШіо, опіз, 1*. возсоединеніе, 
отс. возстановленіе, I) вооб.: сопсог- 
Діае. — II) прегн., примиреніе, Ьаес 
Шіпз. 

* гёсопсШаібг, бгіз, т. возстанови¬ 
тель, расіз. 

гёсопсШо, аѵі, аіпга, аге, I) опять 
соединять, карт., а) возстановлять, по¬ 
правлять, Діиіигпі ІаЬогіз Деігітепіит.— 
Ь) нѣчто находящееся во враждѣ опять 
соединять, а) вооб.: іпітісоз - іп ^гаіі- 
ат, примирять.— р) прегн., опять сбли¬ 
жать, примирять, аЦт: аЦт или апі- 
тпт аіф аісі. — II) пер.: а) опять прі¬ 
обрѣсти, огаііопе (посредствомъ перего¬ 
воровъ) Рагшп іпзиіат. — Ь) возстано¬ 
вить, возобновить, расет: сопсогДіат. 

* гёсопсіппо, аге, снова исправлять, 
починять, геІЦиа. 

гёсопДііиз, а, ит, РАД). отдаленный, 
скрытый, I) соб.: Іосиз; пот. ріиг. 
зиЪзі. оссиііа еі гесошіііа іетріі, скры¬ 
тыя внутреннія части храма. — И) карт., 
тайный, а) вооб : тез. — Ь) глубокій, 
глубокомысленный, зепіепііае. — с) о 
характерѣ, скрытный, паіига ігізіі ас 
гесошіііа йиі. 

гёсопДо, ДіДі, <Шпт, ёге, I) опять на 
свое мѣсто класть, ^ІаДіит іп ѵа^іпат, 
опять вложить мечъ въ ножны (ср. зепа- 
іиз сопзиііпт іапциат іп ѵа^іпа гесоп- 
Дііит); поэт, оспіоз, опять закрыть гла¬ 
за. — II) что-н. убирать, прибирать, А) 
вооб.: I) соб., а) зе іпіоспт, ех ^по еіс., уда¬ 
литься. — Ь) укладывать для сбереженія, 
сберегать, выдерживать (прот рготеге), 
СаеспЬит ф.—2) пер., въ сердцѣ или 
памяти хранить, аііа. — В) прегн., скры¬ 

вать, прятать, 1) соб.: а) вооб.: Азса- 
піит сигѵа ѵаііе ф.— Ь) (поэт.) глу¬ 
боко втыкать, вонзать, епзет іп риіто- 
пе: ^Іаиіат Іаіегі.— с) проглатывать, 
ѵоіисгез аѵі Да аіѵо ф.— 2) пер., скры¬ 
вать, утаивать, не говорить о чемъ, 
тиШ, ^иоз Гата оЬзспга гесопДіі, о ко¬ 
торыхъ ничего не говоритъ молва ф. 

гёсбдио, сохі сосіит, ёге, I) опять 
варить, переваривать, Реііат (чтобы 
сдѣлать его снова молодымъ).— II) пер., 
переплавлять, перековывать, епзез (і); 
шутл. пер., гесосідіз зсгіЬа ех ^піп^ие- 
ѵіго, новоиспеченный ф. 

гёсогДаііо, опіз, Г. воспоминаніе, 
представленіе о чемъ по памяти (ѵегЬ. 
тетогіа еі гесогДаііо, живое предста¬ 
вленіе, живое воспоминаніе). 

гёсогДог, аіиз зпш, агі, I) что-н. при¬ 
поминать, вспоминать, аЬзоІ.; съ ^еп. 
или съ асе.; съ Де а^аге; съ асе. с. іпГ. 
или съ іпі*. ргаез.; съ допол. предл. — 
II) думать, принимать къ сердцу, ^иае 
зит раззига гесогДог (у). 

гёсгёо, аѵі, аіит, аге, возсоздавать, 
отс. возстановлять, подкрѣплять, освѣ¬ 
жать, давать новыя силы, гейох., зе 
гесгеаге и теДіаІ. гесгеагі = оживать, 
укрѣпляться, оправляться, а) физич.: 
а^т, ѵосиіат; теДіаІ., гесгеагі ехѵиі- 
пеге. — Ь) умств.: аЦт: тепіет аіф; 
гей., г. зе ех та^по іітоге, оправить¬ 
ся. — с) полит.: ргоѵіпсіат аШісіат; 
теДіаІ., гез рпЫіса геѵіѵізсіі еігесгеаіиг. 

* гёсгёро, аге, отзываться,звучать (у), 
гёсгезсо, сгёѵі, ёге, опять, снова ра¬ 

сти, опять вырастать. 
гёсгйДезсо, Дйі, ёге, спова дѣлаться 

сырымъ (необдѣланнымъ), I) соб. = сно¬ 
ва становиться хуже, о ранахъ, вскры¬ 
ваться. — И) пер., возобновляться (о вой¬ 
нѣ, возстаніи, болѣзни), 

гесіа, аДѵ. прямо. 
гесіё, аДѵ. I) прямо, по прямому на¬ 

правленію, Геггі (прот. Десііпаге, оЫЦие 
Геггі). — II) пер., правильно, какъ слѣ¬ 
дуетъ, хорошо, а) объ образѣ дѣйствія, 
поведеніи (прот. регѵегзе, регрегат, іиг- 
рііег), іаЪегпасиІит г. саріит, по пред¬ 
писанію (прот. ѵіііо саріпт). — Ь) по 
исходу, безопасно, безъ риска, благо¬ 
получно, аісі г. соттіііеге: гесііиз ЬеІІа 
&егеге: зеД ЪаЪеЪаі Дисет ОаЬіпіит, 
^шсшп ^шДѵіз гесііззіте іасеге роззеі, 
безъ всякаго риска для себя, вполнѣ 
смѣло: ѵепДеге, выгодно продать, 

гесііо, опіз, Г. правленіе, управленіе, 
гесібг, огіз, т. правитель, управи¬ 

тель, паѵіз, кормчій: еіерѣапіі, вожа- 
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тьш слона, корнакъ; пер., г. геі риЫі- 
сае (о диктаторѣ); о божествахъ, вла¬ 
дыка, Оіутрі, или зирегшп, или йейт, 
о Юпитерѣ (ф): тагіз, о Нептунѣ (ф); 
о царяхъ, ТЬеЬагит (*}*). 

гесіиз, а, шп, РАф*. пряной (прот. сиг- 
ѵиз, іпсигѵаіиз, гесигѵаіиз, Йехиз, Йехио- 
зиз, іпс1іпаіиз),І) соб.: а) въ горизонталь¬ 
номъ направленіи, Ііпеа, ѵіа (отс. карт., 
гесіа ѵіа = прямо, безъ околичностей): 
гесііз осиііз аідй іпіиегі, смотрѣть на 
что прямо (не потупляя глазъ): ііег поп 
а§іі іп гесіиш (прямо ф).— Ъ) въ вер¬ 
тикальномъ направленіи, отвѣсный, вер¬ 
тикальный, заха; о станѣ, риеііа, строй¬ 
ная (*)*). — II) пер.: 1) прямой, дио ѵо- 
Ьіз шепіез, гесіае ^иае зіаге зоІеЪапі 
апіеЬас, стояли прямо, т.-е. не колеба¬ 
лись (ф).— 2) обо всемъ, что не укло¬ 
няется отъ прямого пути, правилъ гс, а) 
въ физич. и интеллект, отношеніяхъ, а) 
правильный, надлежащій, настоящій, г. 
еі ^изйип ргоеііит: пошіпа г., надеж¬ 
ные долги (должники і*). — р) простой, 
безыскусственный, соішпепіагіі Саеза- 
гіз. — у) правильный, безошибочный 
(прот. ргаѵиз, ѵіііозиз), зі диій поѵізіі 
гесііиз ізііз (•(*). — Ь) въ нравств. от¬ 
ношеніи, а) прямой, честный (прот. рга¬ 
ѵиз, регѵегзиз), сопзіііа: сопзсіепііа, 
чистая совѣсть; о лицахъ, прямодушный, 
честный. — р) сообразный съ долгомъ, 
нравственный, добродѣтельный (прот. 
ргаѵиз); пеиіг. зиЬзй = истинно доброе, 
истинная добродѣтель (прот. ргаѵиш). 

гёсйѣо, аге, лежать на спинѣ, чтобы 
отдохнуть, покоиться, отдыхать, съ іп 
или зиЬ с. аЫ.; съ зирег с. асе.; 
съ аЫ. 

гёсшпЪо, ейѣйі, ёге, ѵ. п. ложиться, 
I) о лицахъ: а) вооб., съ іп с. аЫ.или 
съ аЫ., зропйа (!): тейіо зиіео, упасть 
(•{-). — Ъ) въ част., возлегать за столомъ, 
Іесііз АгсЬіасіз (ф). — И) пер., о неодуш., 
опускаться, ниспадать, аѣзоі., съ іп с. 
асе. или с. аЫ.; съ аЫ. (пеЬиІае сатро 
геситЬипі, разстилаются по полю і*). 

гёейрёгаііо (гёсірёгаііо), бпіз, й об¬ 
ратное полученіе, возвращеніе. 

гёейрёгаібг (гёсірёгаібг), бгіз, т. 
снова, опять получающій, снова воз¬ 
вращающій, I) вооб.: игЫз, обратно за¬ 
воевавшій городъ. — II) въ част., геси- 
регаіогез, посредническая комиссія изъ 
трехъ или пяти членовъ, разбиравшая •« 
дѣла между римлянами и иностранцами, 
третейскіе судьи. 

гёейрёгаібгіиз (гёсірёгаіогіиз), а, ит, 
посредническій, третейскій, .щйісіит. 

гёейрёго (гёсірёго), аѵі, аігот, Иге, 
опять, снова получать, возвращать 
себѣ, I) соб.: а) неодуш.: игЬет или Рі- 
гае’ит, снова завоевать, возвратить: гет 
риЫісат (верховную власть въ государ¬ 
ствѣ).— Ъ) лицъ: оЬзійез: Реіорійаш, 
снова освободить. — II) пер., айиіезсеп- 
Іиіоз зішиіаіа Гаийаііопе, расположитъ 
къ себѣ: ѵоіипіаіет (расположеніе) а1с)‘з. 

гёсигго, сиггі, сигзит, ёге, назадъ 
(обратно) бѣжать, назадъ спѣшить, 
быстро возвращаться, І)соб.: а) о ли¬ 
цахъ: а<1 аЦш: ай гейат.—Ь) о нео¬ 
душ., возвращаться, ай Іопіеш; прегн. , 
о постоянномъ круговомъ обращеніи 
солнца и года, катиться, вращаться, 
зоі гесиггепз (*(•). — II) пер., возвра¬ 
щаться, 1) вооб.: паіигат ехреПаз 
Іигса, іатеп издие гесиггеі (1*).—2) въ 
част., возвращаться къ чему, при¬ 
бѣгать къ чему, ай еазйет сопйісіопез, 
предлагать одни и тѣ же условія. 

гёсигзо, аге, назадъ бѣжать, возвра¬ 
щаться, поэт, пер., сига гесигзаі: ѵіг- 
іиз гесигзаі апіто, снова представляет¬ 
ся уму. [возвращеніе, 

гёсигзйз, йз, т. обратное движеніе, 
гёсигѵо, (аѵі), аіиш, аге, назадъ гнуть, 

сгибать назадъ, загибать, соПа едиі (ф); 
поэт., а^иаз іп сариі, заставить воду 
течь обратно: ипйае гесигѵаіае, изви¬ 
вающіяся. 

гёсигѵиз, а, ит, загнутый назадъ,, 
согпи (•)*): іесіиш, лабиринтъ: пехизЬе- 
йегае, извилистое обвиваніе плюща (і*). 

гёсйзШо, бпіз, Й отказъ; въ част, 
(какъ юрид. й й), возраженіе, протестъ 
(тк. какъ часть защитительной рѣчи). 

гёсОзо, аѵі, аіиш, аге, приводя основа¬ 
нія, отказываться отъ чего, не соглашать¬ 
ся, отклонять отъ себя, не хотѣть, про¬ 
тивиться, I) вооб. (прот. зизсіреге, ар- 
реіеге, йерозсеге): а) съ асе.: ІаЪогет: 
пиііит регіеиіит, не пугаться никакой 
опасности: зогіет іпсоттойіпопгесизаге, 
быть готовымъ переносить: піЬіІ пізі 
ЬіЬегпа, возставать только противъ ви- 
мовокъ. — р) съ ілй или съ асе. с. іпй 
разз. — у) съ пе с. соп^.; съ предшеств. 
отрицаніемъ съ диіп или диотіпиз с. 
соп]. — д) съ йе с. аЫ. (напр. йе зіі- 
репйіо, отказываться отъ платежа да¬ 
ни). — в) аЬзоІ.: пиііо гесизапіе (безъ 
всякаго сопротивленія) терпит оЬІіпеге: 
піЬіІ гесизаіиг, вовсе не отвергаютъ 
предложенія (нѣтъ никакихъ возраженіи 
противъ предложенія). — II) въ част., 
какъ суд. й й, возражать, протесто¬ 
вать, . диопіат зайз гесизаѵі. 
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* гёсйііо, сиззиз, сйіёге, потрясагь, 
сотрясать (|). 
гёйа (гаейа), ае, Г. четырехколесная 

дорожная карета. 
* гёйато, аге, со своей стороны лю¬ 

бить, взаимно любить. 
гёйагйезсо, ёге, снова возгораться, 

снова воспламеняться (*{*). 
гёйаг&йо, йі, йіит, ёге, фактическими 

доказательствами опровергать, изобли¬ 
чать, уличать во лжи, аЦт, іпсопзіап- 
ііат аіф, изобличить кого въ непослѣ¬ 
довательности. 

* гёйагіпз, Іі, т. кучеръ. 
. геййо, йійі, (Шпш, ёге, отдавать на¬ 
задъ, I) = возвращать, 1) тотъ же пред¬ 
метъ (прот. йаге, соттіііеге, ассіреге, 
айітеге): «) сопсг.: сарііѵоз: аісі атіз- 
за: аЦт паііз сагіздие ргор^иіз (о лѣ¬ 
карѣ *і*): геййе Ьозіет (*[•); гей. зе гей¬ 
йеге и тейіаі. (*[•) геййі съ йаі., воз¬ 
вратиться куда-н. (напр. сопѵіѵіо, на 
пиръ: зе іеггіз); отс. Тѳисгшп зе ііе- 
гит іп агта, возвратиться въ сраженіе 
противъ т. (•}*): осиііз геййі позігіз, сно¬ 
ва предстать (|).— р) аЬзіг.: оііит 
іоіа А&іса, возстановить. — 2) что-н. 
другое въ равной мѣрѣ взамѣнъ давать, 
воздавать, отплачивать, платить чѣмъ 
(прот. йаге, зшпеге, ассіреге), а)вооб.: 
а) сопсг.: озсиіа (*(*).— /9) аЬзіг.: рго 
ѵііа Ьотіпіз ѵііат, жертвовать жизнью: 
сіайет ассеріат (за): зирріісаііопет, 
совершать (въ благодарность): гезроп- 
зшп, отвѣчать (*)•). — Ь) въ част.: а) на 
другомъ языкѣ передавать = переводить, 
ѵегЬит ѵегЬо, слово въ слово, дословно 
(+)• — Р) словесно передавать = (подра¬ 
жать) повторять, ѵегЬа Ьепѳ (о попугаѣ 
І*): Йѳ тніііз ѵегЬа поѵіззіта (объ 
эхѣ *[•), = возражать, отвѣчать, ѵегаз 
ѵосез (і*): тиіиа йісіа, обмѣниваться 
словами, бесѣдовать (-)-): Аепеаз сопіга 
сиі іаііа геййіі (*[•). — 3) какой-н. пред¬ 
метъ по существу передавать = отра¬ 
жать, представлять, М&игет аигі, бле¬ 
стѣть какъ золото: зресіѳт сеігае, нѣ¬ 
сколько походить на м. щитъ : акрп по* 
тіпе, называться тѣмъ же именемъ (і*).— 
4) какой-н. предметъ отдавать въ измѣ¬ 
ненномъ видѣ = сдѣлать какъ-н. или 
чѣмъ-н., съ двумя асе., а) а^й илиаідт 
съ асе. аф., іііпѳга іпіезіа: аЦт іга- 
іит. — /9) а^т съ асе. зиЪзі.: акрп 
аѵет, превратить въ птицу (*)*).— II) 
отъ себя давать, 1) просимое, обѣщанное, 
слѣдуемое отдавать, давать, доставлять, 
а) вооб.: саргшп (і*), аісі Ьегейііаіет: 
зиит сиідие Ьопогет, оказывать: поті- 

па зиа іасіо, называть дѣло его соб¬ 
ственнымъ именемъ (-)-): рготізза ѵіго^ 
отдать обѣщанную награду (*(*): уоіа 
(аісі), исполнить: роепаз &гаѵез аіф геи 
претерпѣть тяжкое наказаніе за что-н,— 
Такъ а) объ умирающихъ, уііат рго* 
аідо (і*). — р) о приносящихъ жертву, 
приносить въ жертву, приносить, ІіЪа 
йеае. — у) письменно или словесно со¬ 
общить, геййе Ьос ірзит. — Ь) въ видѣ 
уступки давать, а) нѣчто новое предо¬ 
ставлять, надѣлять, удѣлять, сопиЬіа: 
рессаііз ѵепіат, прощать прегрѣшенія 
(-)-). — Также какъ судеб, і. і., аа) гей- 
йегеіийісішп, производить судебное слѣд¬ 
ствіе, особ, о преторѣ, тк. іп аідт. — 
рр) геййеге ]из, производить судъ, рѣ¬ 
шать тяжебныя дѣла (о царѣ, императорѣ, 
о начальствѣ, особ, судьѣ), тк. аісі ре- 
іепіі (когда кто ищетъ суда); ріиг.^ига. 
геййеге, чинить судъ и расправу — р) 
прежнее оставлять за кѣмъ-л., не ли¬ 
шать кого: сіѵііаіі іига Іе&ездиѳ. — 2) 
издавать = а) изъ себя издавать, испу¬ 
скать, апітат, умереть: зопиш, зву¬ 
чать: ѵосет, издавать звукъ, говорить 
(объ одуш. предм. і*); особ, о рождаю¬ 
щихъ, саіиіит рагіи, рождать медвѣжон¬ 
ка (1*). — Ь) слышанное наизусть гово¬ 
рить, сказывать, произносить: сагтіпа. 
(*(*): тойоз ѵосе, спѣть (*[•): ѵегЬа таіе, 
выговаривать, произносить (у). 

гёйешрііо, бпіз, $. I) выкупъ, саріі- 
ѵогшп. — II) пріобрѣтеніе куплею, а)* 
подкупъ, зийісіі. — Ь) откупъ, подрядъ* 

* гёйетріо, аге, выкупать. 
гёйетрібг, бгіз, т. подрядчикъ, по¬ 

ставщикъ. 
* гёйетрійга, ае, Г. откупъ, подрядъ. 
гёйёо, іі (рѣдко Іѵі), Ііит, Іге, 1} 

итти назадъ, возвращаться, особ, воз¬ 
вращаться домой (на родину), А) соб. 
(прот. аЬіге, ѵѳпіге, гетапеге), о лицахъ 
и неодуш., аЬзоІ. или съ айѵ. (Ьис, 
іііис, іпйе, ипйе, еойет); съ аЬ, ех с. 
аЫ.; съ аЬІ. (напр. соИѳ, гиге); съ ай, 
съ іп с. асе. или съ асе. Іосі (напр., 
Котат, йотит . — В) пер.: 1) вооб.: 
а) о лицахъ: іп ѵегат іасіет зоііішп- 
диѳ пііогет, снова принимать (і*). — іп 
аппоз, ^иоз е^іі, гейііі (снова сталъ 
юношею *!*): гей. іп ргізііпит зіаіит: 
сит а^о іп §гаііат, помириться съ кѣмъ: 
іп тетогіат, съ §еп. = вспоминать а 
комъ, о чемъ: ай зе, прійти въ себя, 
физич. и душев. = прійти въ себя, опра¬ 
виться, опомниться; гей. ай іазіоз, обра¬ 
щаться къ к. (|): Саезаг ай йиаз (1с- 
§іопез) гейіегаі, долженъ былъ удоволь- 
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ствоваться двумя легіонами. — Ь) о нс- 
одуш.: сит гез гейіззепі, когда будетъ 
поднятъ объ этомъ вопросъ. — 2) въ 
част., въ рѣчи къ прежней темѣ, вопро¬ 
су возвращаться, Шис, ишіѳ аЬіі, гейео 
(|). — И) приходить, 1) какъ доходъ, 
поступать, получаться, ресипіа риЫіса, 
циаѳ ех теіаіііз гейіЪаі; пер., пес сег- 
пепіез ех оііо (перемиріе) іііо Ъгеѵі тиі- 
ііріех Ьеііит гейііигит, возникнетъ.— 
2) переходить къ чему, доходить до 
чего, а) о лицахъ: ай діайіоз, взяться 
за мечи. — Ъ) о неодуш., <х) вооб. Ъопа 
іп ІаЪиІаз риЫісаз гейіегипі, поступили 
(внесены) въ казенныя счетныя книги.— 
/?) переходить къ кому, доставаться кому, 
гез (управленіе государствомъ) ай раігез 
гейіегаі: ай іпіегге^пит гез гейііі, на¬ 
стало междуцарствіе. 

гёйЫЪёо, Ъйі, Ъііит, ёге, купленную, 
съ обнаруженными впослѣдствіи недо¬ 
статками, вещь назадъ возвращать, тап- 
сіріит. 

гёйі^о, ё&і, асіиш, ёге, I) назадъ 
гнать, обратно пригонять, отгонять, про¬ 
гонять, I) соб.: Ьозіішп едиііаіит іп са- 
зіга. — 2) пер., опять приводить, іп 
а1ф тетогіаш, приводить на память = 
припомнить кому. — П) приносить, 1) 
соб., собирать, отъ продаж? выручать, 
ресипіат ех Ъопі$ раігііз; тк. виоситц, 
доставлять; аЦй ай а^т или репез аЦт, 
вручить кому: аЦй іп роіезіаіет аісіз, 
отдать въ собственныя руки: аІдй іп 
риЫісит, внести въ казну. — 2) пер.: а) 
приводить въ извѣстное состояніе, обра¬ 
щать во что, сдѣлать чѣмъ, а^ш іпили зиЪ 
роіезіаіет, подчинить своей власти, поко¬ 
рить: аЦт іп йіііопет роіезіаіетдие 
рориіі Еотапі, вполнѣ подчинить р. на¬ 
роду: Аейиоз іп зегѵііиіет,' обратить въ 
рабство: а^ш ай іпіегпесіопет, совер¬ 
шенно истребить: іп іогтат ргоѵіпсіае, 
обратить въ провинцію: іп тетЬга, раз¬ 
бивать на части (•(*): ай сегіпт, приво¬ 
дить въ извѣстность: ай ѵапит еі іггі- 
іит, упразднить, уничтожить; съ двумя 
асе., акрп Ьитіііогет еі іпйгтіогет, 
ослабить чье значеніе и силу: іасіііаех 
йіШсіПітіз, дѣло весьма трудное сдѣ¬ 
лать легкимъ. — Ь) что-н. по объему, 
числу, стоимости доводить до чего = 
низводить, уменьшать, ай раисоз или ай 
раисііаіет гейі&і: г. ргаейат ай піЬі- 
Ішп, совершенно извести: ѵііет ай аз- 
зет гейі^і, дойти до ничтожной копей¬ 
ки (+): ай тіпітит гейіді опиз (о чле¬ 
нахъ У). 

гёйітіейіит, і, п. головная повязка, 

головная цѣпочка, тк. шейная лента, 
ожерелье. 

гёйітіо, Іі, ііит, Іге, обвязывать, по¬ 
вязывать, обвивать, іотрога ѵіШЬ (і*). 

гёйіто, ёті, етріит (етіит), ёге, 
изъятъ, I) обратно выкупать, йопшт.— 
II) покупать, 1) вооб.: песеззагіа ай 
сиііит; пер., пріобрѣсти цѣною чего-н., 
чѣмъ, расеш оЬзійіЪиз: Іаг^іііопе ші- 
Іііит ѵоіипіаіез (расположеніе). — 2) въ 
част.: а) брать на откупъ, ѵесіідаііа, 
Зиз. — Ь) подрядиться, снять подрядъ 
на что, ориз. — III) выкупать, I) посред¬ 
ствомъ денегъ іс, освобождать, выручать, 
саріоз е зегѵііиіе: зѳ ресипіа а Зийісі- 
Ьиз, откупаться деньгами отъ судей: 
согриз, спасти (•(*). — 2) искупить, а) 
искупить, загладить, поправлять, йа- 
діііит. — Ь) деньгами, цѣною чего-н. 
устранять, отвращать, удалять, теіит 
ѵігдагит ргеііо; отс. Іііет, кончить тяж¬ 
бу полюбовною сдѣлкою. 

* гёйіпіё^гаМо, опів, Г. повтореніе, 
гёйіпіё^го, аѵі, аіиш, аге, опятъ 

пополнятъ = а) возстановлять, возоб¬ 
новлять, освѣжать, ргоеііиш: апітит, 
зрет, оживлять.—йг) повторять, ѵегЬит. 

гфйШо,, опіз, $. возвращеніе, тк. съ 
йотпт (ца родину). 

гёйНйз, йЗд т. |) возвращеніе (прот. 
ііиз, рго&сііо), 1) соб.: а) о лицахъ: йо- 
тищ (домой, на родину): іп сазіга: ай 
акрп. — Ь) о круговомъ обращеніи звѣздъ 
(съ зіпд. и рІиг.). — 2) пер.: ай гет.— 
И) доходъ, доходы (въ 8іп(у. и ріиг.), 
теіаііогит, отъ рудниковъ. 

^ёйіѵіѵиз, а, иш9 .опятъ ооншшгй, 
пер. = снова употребленный въ дѣло 
(прот. поѵиз), Іаріз; зиЪзі., геейѵіѵшп, 
і, п. и гейіѵіѵа, бгит, п. бывшіе въ 
употребленіи строительные матеріалы. 

гёйбіёо, йі, ёге, пахнуть чѣмъ, рас¬ 
пространять запахъ, съ асе. и (поэт.) 
съ аЬІ.; пер., пахнуть чѣмъ = отдавать, 
отзываться, аі^й. 

* гёйбшііиз, а, пт, обузданный или 
снова укрощенный, сіѵез. 
гёйопо, аѵі, аге, обратно дарить, 

возвращать, йііз раігііз (*(*); пер., §га- 
ѵез ігаз еі іпѵізит пероіет Магіі, въ 
угоду Марсу отказаться отъ гибельнаго 
гнѣва и помиловать ненавистнаго вву- 
ка (|). 

гёййсо, йихі, йисіит, ёге, I) назадъ, 
тянуть, назадъ тащить, назадъ отодви¬ 
гать, А) назадъ отодвигать, 1) соб.: а) 
вооб.: Ьазіат (*(*): Гаісез іогтѳпііз іпіе- 
гіиз, втаскивать: гетоз ай ресіога (во 
время гребли) придвигать (•)*). — Ь) въ 
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част., прегн., строеніе воздвигать даль¬ 
ше позади, геіщиаз отпез типіііопез аЬ 
еа іозза ребез СССС.—2) пер.: а) спасая 
удалять = спасать, зосіоз а тогіеСі*). — 
Ъ) отвлекать, удерживать, зѳ а сопіет- 
ріаіп. — В) провожая, сопровождая об¬ 
ратно приводить, отводить, провожать, 1) 
соб.: а) вооб.: аіфп іп игЬет; поэт., (Нет 
или Іисет (объ утренней варѣ): аезіа- 
іет.—Ь) въ част.: а) кого-н. въ знакъ ува¬ 
женія обратно провожать (прот.бебисеге), 
а^т (іотшп. — р) отвергнутую жену 
снова приникать къ себѣ, пхогет.—у) 
изгнанника въ отечество и т. п. возвра¬ 
щать, а^т (съ и безъ бе ехзіііо); из¬ 
гнаннаго царя возвратить, снова поста¬ 
вить, ге^еш.— 6) какъ воен. 1. 1., войска 
отводить, съ войскомъ отступить (прот. 
ргобисеге), аЦш съ ех с. аЫ., съ аб, 
іп или іпіга с. асе.; аЦт съ зир. 1. 
(напр. ехегсііит ЕрЬезит Ыетаіит).— 
2) пер.: аЦт іп ^гаііат (сшп аЦо), по¬ 
мирить: аЦт аб оШсіит, снова скло¬ 

нить къ исполненію долга: аідб іп зебет, 
ввести что въ надлежащую колею, при¬ 
вести что въ порядокъ (*)-).—П) въ из¬ 
вѣстный видъ, состояніе приводить, саг- 
пеш ІашЪепбо таіег іп іогтат, <щап- 
Іаш саріѣ ірза, гебисіі, придаетъ ему на¬ 
ружный видъ (о медвѣдицѣ •[*). 

* гёбисііо, бпіз, Г. возвращеніе. 
* гёбисійг, ѳгіз, т. назадъ приводя¬ 

щій, возвращающій, рІеЪіз Еотапаѳ іп 
пгЬет. 

гёбпсіиз, а, иш, РАбд. отодвинутый, 
назадъ отступающій, Г) соб., о мѣст., 
отдаленный, уединенный, ѵаіііз (*(*). — 
II) пер.: ѵігіиз езі тебішп ѵіііогит еі 
иігіпщие гебисіит, и (одинаково) уда¬ 
ленная отъ обѣихъ крайностей (-}•). 

* гёбинсиз, а, тип, закорюченпый, 
согнутый (у). 

гёбипбапііа, ае, 1. чрезвычайная пол¬ 
нота рѣчи, велерѣчивость. 

гёбипбо, аѵі, аіиш, аге, отъ изобилія 
воды выливаться назадъ — разливаться, 
выступать изъ береговъ, I) соб.: 1) въ 
узкомъ смыслѣ (о водахъ и т. п.); поэт., 
гебипбаіае ациае = гебипбапіез адиае, 
выходящія изъ береговъ, и = бурныя 
воды. — 2) прегн., плавать въ чемъ, 
обливаться чѣмъ, аіф зап^шпе. — II) 
пер.: 1) литься черезъ край, изливать¬ 
ся, въ изобиліи проистекать, вытекать, 
въ полной мѣрѣ оказываться, а) вооб.: 
іп ргоѵіпсіаз, наводнять провинцію (о 
народахъ): іпГашіа аб атіеоз гебипбаі, 
въ полной мѣрѣ падаетъ на друзей: ех 
еа саиза геиз гебипбаі Розіитиз, ока¬ 

зывается въ полной мѣрѣ виновнымъ.— 
Ь) о рѣчи и ораторѣ, литься черезъ 
край = отличаться полнотою, быть ве¬ 
лерѣчивымъ. — 2) изобиловать = а) быть 
въ изобиліи, быть въ излишествѣ, огаа- 
Іпз огаііопіз іп аЦо гебипбаі. — Ь) чѣмъ- 
н. изобиловать, имѣть излишекъ въ чемъ,, 
зріепбібіззітогшп Ьотіпит тиііііибіпе. 
гёбйтіа, ае, Г. заусеница; йогов, см» 

тебеог. 
гёбих, бйсіз, I) асііѵ. = назадъ при¬ 

водящій, возвращающій, назадъ сопро¬ 
вождающій (особ, какъ прозвище Юпи¬ 
тера). — II) разз. = назадъ приведен¬ 
ный, возвратившійся, возвращающій¬ 
ся, зосіі (у): паѵіз: те гебисет еззе ѵо- 
Іиізііз, вамъ угодно было вернуть меня 
(изъ изгнанія). 

гёГеіІо, Геііі, ёге, изобличать во лжи, 
опровергать, аЦт: огаііопет Іезііпт; 
поэт., егітеп соттипе іегго, отражать, 
устранять. 

гёГегсІо, Гегзі, Гегіпш, Іге, до избытка 
набивать, напихивать, наполнять, I) 
соб.: сіоасаз согрогіЬиз. — II) пер.: а) 
вооб.: сотріигез аигез ізііз зегтопіЬиз.— 
Ъ) въ рѣчи, нагромождать, нанизывать 
одну мысль на другую. 

* гёіегіо, Іге, отражать, зресиіі геіе- 
гііиг іта^іпѳ РЬоеЬиз, отражается, даетъ 
отраженіе (і*). 

гёіего, ійіі, Шит, Гегге, I) назадъ 
нести, 1) на свое мѣсто: а) вооб., на¬ 
задъ относить, сапбеІаЬгит. — Ь) что-н. 
занятое, отнятое отдавать назадъ, воз¬ 
вращать, раіегат; пер., аб едиезігет 
огбіпет іибіеіа (судебныя дѣла, судо¬ 
производство). — с) назадъ отдавать, 
ос) назадъ выплевывать, изрыгать, сит 
зап^иіпѳ тіхіа ѵіпа (і*). — р) голосъ, 
слова повторять, въ разз. = откликать¬ 
ся, раздаваться, ѵосез геіегі, повторя¬ 
етъ, передаетъ (о молвѣ і*): пѳтога 
ѵосет геіегипі, оглашаются: сіатог 1о- 
Ііз сазігіз геіегіиг, раздается.—б) куда- 
н. назадъ относить, ос) возвращать, 
особ. геГ. зе и тебіаі. ге&ггі, возвра¬ 
щаться, зѳ в разІи (о животныхъ *|*): зѳ 
ботшп аб рогсі саііпит (|); о неодуш., 
сіаззет геіаіат пипііо, сообщаю о воз¬ 
вращеніи флота (*)"). — Пер., аа) время 
возвращать, аіеі ргаеіегііоз аппоз (*(‘).— 
рр) взоры, вниманіе, дѣятельность на 
извѣстный предметъ обращать, апітшп 
аб аідб. — уу) въ извѣстное состояніе 
приводить, тиііа іп теііиз, измѣнить къ 
лучшему (о времени *[•): сопзіііа іп то- 
Ііиз, свои мысли (образъ мыслей) измѣ¬ 
нить къ лучшему (о Юнонѣ *(■). — 66) 
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<;пова представлять въ судъ, гет^шИса- 
іат. — €б) что-н. къ чему-н. относить, 
соразмѣрять съ чѣмъ, приписывать кому, 
чему, судить о чемъ, аііепоз тогез ай 
зиоз, судить о чужихъ нравахъ по сво¬ 
имъ. — /9) объ отступленіи = относить 
назадъ, сазіга, перевести назадъ; особ. 
геГегге рейет, или ѵезііф, или* дгайшп 
(дгайиз) и геЯех. гей зе и разз. геіеггі 
тейіаі. = итти назадъ, пятиться, отсту¬ 
пать, гей ресіет (геіго *(•): (карт.) ѵе- 
зіідіа іп (іесітшп аппшп, затянуться, 
замедлиться до десятаго года (о побѣдѣ 
•(*) •, какъ воен. і. і. (прот. іпзізіеге), 
гей ресіет иди §гайшп: ее іп сазіга.— 
у) какъ морской і. і., относить назадъ, 
заносить, загонять (о вѣтрѣ): иі паѵез 
еосіет, шніе егапі ргоіесіае, геіеггеп- 
іиг. — 2) откуда-н. какъ находку, прі¬ 
обрѣтеніе,трофеи уносить съ собою, при¬ 
носить, а) вооб.: іаѣиіаз герегіаз ай 
Саезагет: рго ге сегіа іаізат зрет 
йотит; особ, какъ воен. і. і., зі^па 
тііііагіа зех. — Ъ) устный докладъ при¬ 
носить о чемъ-н., докладывать о резуль¬ 
татахъ чего, сообщить, Ъапс іе&аііо- 
пет (о результатахъ посольства) Во¬ 
щат : тапйаіа аісі или асі аЦт; съ асе. 
с. іпй или съ допол. предл. — 3) вза¬ 
мѣнъ чего давать = воздавать, отпла¬ 
чивать, отвѣчать чѣмъ, а) вооб.: аісі 
ріпгітат заіиіет; особ. геГегге &га1іат, 
отблагодарить, воздать за благодѣяніе.— 
Ь) = отвѣчать, возражать, аіф йеіеп- 
зіопі: Аппа геГегІ (•(•). — 4) часть тѣла 
поворачивать назадъ, оборачивать, асі 
потеп (при вовѣ) сариі (■(■): іп а^т 
осиіоз (*}•). — 5) опять вводить, возста¬ 
новлять, возобновлять, а) вооб.: Ьапс 
тавотит сопзиеіийіпет: ійет гезропзит, 
повторять. — Ь) по качеству, по суще¬ 
ству возсоздавать = быть отраженіемъ, 
походить на кого, быть подобіемъ (пор¬ 
третомъ) кого, чего, а^т оге (*(•).— II) 
отъ себя приносить, 1) что-н. назначен¬ 
ное, что слѣдуетъ кому-н. доставлять, 
передавать, вносить, ігитепішп опте асі 
аідт: ресипіат рорпіо или ресипіат іп 
аегагіит, іп риЫісит, асі Язсит (всѣ = 
въ казну): гаііопез асі аегагіит или асі 
Саезагет, представить отчетъ, счетъ,— 
такъ особ.: а) вносить, уплачивать, аега 
осіопіз ійіѣиз (у). — Ъ) какъ жертву 
приносить, посвящать, ѵагііз ішпиіо зоі- 
Іѳтпіа Іийіз (*(•). — с) устно или пись¬ 
менно передавать = доносить, доклады¬ 
вать, сообщать: саріішп пшпегит асі 
аідт тіііит ЫІІ. — б) обращаясь къ 
«ому эа совѣтомъ, докладывать, дѣлать 

докладъ, отнестись къ кому, спраши¬ 
вать совѣта, отпіа асі огасиіа: асі а^т 
(Іе а^а ге или сіе аідо; особ, гей асі зе- 
паіит и одного геіегге, вносить въ се¬ 
натъ, дѣлать сенату предложеніе, по¬ 
ставить сенату вопросъ, тк. <іѳ аЦа ге 
пли съ коек. вопр. — 2) вносить, впи¬ 
сывать, записывать, а^т іп ргозегіріоз, 
іп геоз; особ, вносить въ книги, запи¬ 
сывать, ресипіат орегі риЫісо, запи¬ 
сать подъ рубрикою: „на общественныя 
постройки": а^сі (аісі) ассерішп геіег¬ 
ге, см. ассіріо; пер., г. аЦт (аідй) іп 
пли іпіег съ асе., кого (что) включать, 
причислять къ кому-н., іеггат еі сае- 
Іит іп йеоз. 

гёіегі, гёійШ, геГегге, у. п. ітрегз. 
выгодно, важно; для кого? посредствомъ 
теа, іий, позігя, ѵезіга, сц]’а или &еп., 
рѣдко асе. или (поэт.) аЬІ.; что? посред¬ 
ствомъ пеиіг.ргопот., какъ-то: ій, Ший, 
диій, тк. іпй или дополн. предл.: на¬ 
сколько? посредствомъ айѵ. (тиііит, 
ріигітит, піЬіІ) или деп. ргеііі (та§пі, 
рагѵі). 

гёГегіиз, а, ит, РАф’. наполненный, 
совершенно полный, биткомъ набитый 
(соб. и пер.), аѣзоі., съ деп. или съ аЫ.; 
тк. съ йе с. аЫ. ріиг. 

* гёГегуёо, ёге, сильно кипѣть, волно¬ 
ваться, карт., геГегѵепз іаізит егітеп, 
сильное. 

* гёіегѵезсо, ёге, вскипать, пср., раз¬ 
горячаться, приходить въ волненіе. 

гёПсІо, іесі, Іесіит, ёге, I) опять дѣ¬ 
лать, а) еще разъ дѣлать, изготовлять,- 
агта, іеіа.— Ь) опять избирать (то же 
лицо), ігіѣипоз. — П) возстановлять, при¬ 
водить въ прежнее состояніе, огйіпез 
(ряды): аіф оріѣйз гейсі.—Въ част., 
а) = снова строить, ропіет. — Ь) = воз¬ 
обновлять, починять, исправлять, паѵѳз, 
тигоз. — с)=снова зажигать, разводить, 
йаттат (І).— й) по числу возстано¬ 
влять = пополнять, комплектовать, ехег- 
сіішп: зетрег гебсе (скотъ *)■).— е) по 
силѣ и здоровью = ставить на ноги, из¬ 
лѣчивать, заисіоз.—Г) въ физич., дутев., 
полит, отношеніи возстановлять силы, 
подкрѣплять, освѣжать, придавать бод¬ 
рость, давать отдыхъ, ѵігез сіЬо: ех ѵиі- 
пегѳ геіѳсіиз; душев.: апітит, опра¬ 
виться: а^т, ободрить: апітоз тііііит 
а іеггоге, дать солдатамъ оправиться отъ 
страха; полит.,относительно могущества, 
Ьасейаетопіі зе шшщиат геГесегипі. — 
III) выручать, какъ доходъ получать, 
^иой іпйѳ геіесіит езі тіШіЬиз йіуізит. 

гёП&о, йхі, йхит, ёге, что-н. при- 
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битое, прикрѣпленное снимать, срывать, 
I) соб.: іаЪиІаз.—II) теіоп.: уничто¬ 
жать, отмѣнять, Іе^ез. 

* гёГш&о, ёге, опять образовывать, 
опять дѣлать (у). [теръ. 

* гёййіиз, аЫ. й, т. противный вѣ- 
гёйесіо, Яехі, йехит, ёге, назадъ 

гнуть, загибать, назадъ обращать, на¬ 
задъ поворачивать, I) соб.: осиіоз (*(*)•— 
разз. гейесіі ^тесііаі., поворачиваться, 
обращаться; отс. поэт., Іоп^оз геЙесіііиг 
ипднез, получаетъ длинные загнутые на¬ 
задъ когти. — И) пер., апітшп или теп- 
іез, смягчать, склонять къ состраданію; 
огза іп теііиз (і*): апітшп гейехі, я 
вспомнилъ о ней (■]*). 

гёЯо, аѵі, аішп, аге, дуть назадъ, 
дуть навстрѣчу (о вѣтрѣ). 

гёййо, Дихі, ёге, течь назадъ, сте¬ 
кать, течь черезъ край (прот. аШио, о 
в одахъ). 

гёййиз, а, иш, назадъ текущій (|). 
* гёГогтІйаіІо, опіз, і. сильный страхъ, 

содроганіе. 
гёГогшійо, аѵі, аіщп, аге, страшить¬ 

ся, содрогаться, аЪзоІ. или съ асе. (аідт, 
Ьеііит); съ іпі.; съ допол. предл. 

гёГогто, аѵі, аішп, йге, I) (поэт.) 
преобразовывать, превращать, (ішп, диосі 
Гиіѣ апіе, геіоппеі, пока снова не полу¬ 
читъ первоначальнаго вида. — П) возста¬ 
новлять, расет. 

гёібѵёо, ібѵі, Гбіит, ёге, опять, снова 
согрѣвать, снова оживлять, снова освѣ¬ 
жать, опять подкрѣплять, согриз (|). 

* гёйгасійгШиз, а, иш, вовсе негиб¬ 
кій = шумный. 

гёГгаепо, см. геГгепо. 
геГга&ог, аіиз ваш, агі, подавать 

голосъ противъ = противиться, сопро¬ 
тивляться (прот. зийга&ог), аіеі, аіеі геі. 

гё&ёпо, аѵі, аіиш, аге, уздою на бѣгу 
удерживать, пер., обуздывать, удержи¬ 
вать, адиаз (|): апітит: айоіезсепіез 
а ^Іогіа. 

гёГгІсо, ЗДсйі, Мсаіит, аге, I) опять 
растирать, опять растравливать, оЪйис- 
іат сісаігісет (зажившую рану; карт.).— 
II) пер., снова пробуждать, возбуждать, 
возобновлять, шетогіат аіф геі: апі¬ 
тит (снова терзать мою душу). 

гё&І&ёго, аѵі, аіиш, аге, холодить, 
студить,прохолаживать (прот.саІеГасеге), 
I) соб.: і^пет: тетЬга; разз. геігі^егагі 
тесііаі., прохлаждаться, просвѣжаться, 
нтЬгіз адиізѵе.— II) пер., охлаждать, 
прекращать жаръ, рвеніе, разз. геМ§е- 
гагі, охладѣвать, остывать, ослабѣвать, 
утихать. 

гёГгІ^езсо, Ггіхі, ёге, простывать; 
пер. = охладѣвать, ослабѣвать, терять 
силу, живость, усердіе, важность, ути¬ 
хать. 

гёГгіп&о, Ігё&і, ігасіиш, ёге, взламы¬ 
вать, выламывать, разламывать, ломать, 
I) соб.. сагсегет: сіаизіга поЫІііаііз, 
уничтожить преграды: гатит, отламы¬ 
вать (і): іоіаз ѵезіез, разодрать (•)*).— II) 
пер., сокрушать, одолѣвать, ѵіт йиті- 
піз; поэт., АсЬіѵоз (силу а.). 

гёШ&Іо, Ій&і, ій&Шип, ёге, I) іпіг. 
назадъ бѣжать, убѣгать, бѣжать, I) соб., 
аЬзоІ. или съ айѵ. (ѵеіосівзіте); съ ех 
с. аЫ.; съ іп или іпіга, ай с. асе.; съ 
асе. Іосі (напр. Зугасизаз); поэт, съ асе. 
(тШе йі§іі геіи&іЦие ѵіаз). — 2) пер.: 
a) о лицахъ, а) уклоняться отъ чего, 
удаляться, избѣгать, аЪ іпзіііиіа сопзие- 
іисііпе. — р) прибѣгать къ кому, искать 
защиты, убѣжища, ай аідт. — Ь) о нѳ- 
одуш., удаляться, уходить вдаль, а саи- 
ИЬиз; особ, о мѣстности, гейідіі а 1і- 
іогѳ іетріит (*(*). — И) іг. избѣгать кого, 
чего, уклоняться, 1) соб.: айрп: іеіа 
аІС]8.—2) пер., тіпізііегіа (•}*): апітиз 
гей^іі; поэт, съіпй, Іепйеге ЪагЬііоп. 

гёГй^Іиш, іі, п. убѣжище (какъ мѣсто 
и пер.). 

гёГй^из, а, иш, I) назадъ бѣгущій, 
отступающій.—В) поэт. пер. = удаляю¬ 
щійся, ускользающій, нпйа. 

гёМ^ёо, іиізі, ёге, отражать лучи = 
сверкать, сіять, блистать, аппа гсіиі^ѳп- 
ііа: зіеііа гейіізіі; (*)*)• 

гёГипйо, іййі, Гйзиш, ёге, I) обратно 
лить, отливать, аедиог іп аедиог (•(*). — 
II) поэт., изливать, разливать; отс. ге¬ 
йшей тейіаі, изливаться, разливаться, 
аЬзоІ., зирег с. асе. (напр. зирег ога 
гейізиз) или съ йаі. 

гёінШіо, опіз, і. опроверженіе. 
гёШо, аѵі, аіиш, аге, I) отражать, 

паііопез Ьеііо.—II) отвергать = откло¬ 
нять, не одобрять, а) вооб.: ѵігіиіет. — 
b) утвержденіе отвергать = опровергать, 
зееіегаіогит решила іезіітопііз ас Іаийа- 
ііопіѣиз зиіз. 

гё$й1із, е, царскій, I) царю принад¬ 
лежащій; отс. поэт., сагтеп, просла¬ 
вляющее подвиги царя.— И) пер., до¬ 
стойный царя, апітиз. 

гё^аШёг, айѵ. по-царски, а) въ хоро¬ 
шемъ смыслѣ, какъ царь, достойнымъ 
царя образомъ, сепіпт ЬозШз засгійсіит 
ге§. Міпегѵае сопйсеге.— Ь) въ дурномъ 
смыслѣ, повелительно, деспотически, рге* 
сіЬиздие шіпаз ге§. аййіі. 

* гё&ёто, ёге, вздыхать (у). 
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гё&ёго, ^еззі, зезіиш, ёге, назадъ но¬ 
сить, обратно доставлять, назадъ бросать, 
іеПнгеш (въ яму *(-); пер., противопо¬ 
ставлять, сопѵісіа, отвѣчать бранью (*)-). 

гё§Іа, ае, Г. см. ге&іиз. 
гё&Іё, асіѵ повелительно, деспотически. 
* гё^Шсиз, а, иш, царскій = вели¬ 

колѣпный, пышный. 
гё^Ішёп, тіпіз, п. I) направленіе, 

пер., правленіе, управленіе, отпіит ге- 
гит. — И) теіоп., а) кормило, руль. — 
Ъ) пер., правитель, гешт (государства). 

гё^іпа, ае, Г. царица (тк. о богинѣ); 
пер. = принцесса (отс. ѵігдіпез ге^іпае, 
царевны); о неодуш. = царица, власти¬ 
тельница, г. ресипіа, всемогущія день- 
ГИ (+). 

гё&Іо, бпіз, і. I) направленіе, липія, 
1) вооб.: гесіа ге^іопе: гедіопѳ оссібеп- 
ііз, по направленію къ западу: г. сазіго- 
гит, линія: еат еззе ге^іопет ргоѵіп- 
сіае, положеніе: зі циі іапіиіит сіе гесіа 
ге^іопе беЙехегіі, на волосокъ уклонился 
отъ прямого пути (при исполненіи дол¬ 
га).— 2) до част., е ге^іопе, асіѵ. а) по 
прямому направленію, прямо, е ге^іопе 
тоѵегі (прот. бесііпаге).— Ъ) на проти¬ 
воположной сторонѣ, противъ, напротивъ, 
съ §еп. е ге^іопѳ оррібі; съ баі., е геді- 
опѳ сазігіз сазіга ропеге (разбить лагерь 
напротивъ л.). — И) пер.: 1) погранич¬ 
ная линія, рубежъ, граница (об. въ ріиг.); 
въ част., а) особ, въ языкѣ авгуровъ, 
воображаемая пограничная линія на 
небѣ, рег Шиит ге§іопит Гасіа безсгір- 
ііо. — Ъ) страна свѣта, ѵезрегііпа (■)■).— 
2) страна, область, а) вооб.: гедіопез 
іпЬаЬііаЬіІез; карт., сфера, кругъ, бей- 
пііа. — Ь) въ част.: а) область, округъ, 
ргіпсірез ге^іопит аіциѳ ра^огит.— р) 
часть, околотокъ въ Римѣ и около Рима. 

гё&Ібпаііт, абѵ. по областямъ, но- 
■ѣстно. 

гё$шз^ а, иш, отъ царя исходящій, 

касающійся сущности, личности или поло¬ 
женія царя, царскій, I) асу.: 1) соб.: 
ѵігдо, принцесса (у): аіез, орелъ (какъ 
птица Юпитера |): Ьеіішп, съ царями 
(Миѳридатомъ и Тиграномъ): ге§іа гез 
езі, приличное царямъ (*)•).— 2) пер., 
царскій, достойный царя, великолѣпный, 
тогЪиз, желтуха.— II) зиЪзі.: 1) гедіі, 
бгит, т. а) царское войско. — Ь) са¬ 
трапы, придворные. — 2) гедіа, аѳ, Г. 
царскіе чертоги, а) соб., царскій дво¬ 
рецъ, замокъ, дворъ; царскій замокъ 
Нумы; отс. аігіит гедіит, галлерея замка 
Нумы. — Р) пер., царская палатка въ 
лагерѣ, царская резиденція (о Сардахъ 

*}•).—у) теіоп., дворъ = царская фами¬ 
лія ; и = царь и придворные. 

* ге^паібг, бгіз, т. = царствующій, 
царь, властитель (•)•). 

* ге&паігіх, ігісіз, Г. царствующій. 
ге^по, аѵі, аіиш, аге, I) іпіг. быть 

царемъ, царствовать, I) соб.: г. Атусііз 
(въ А. *)-): рориіогит (надъ): циіа розі 
ТаШ тогіеш аЬ зиа рагіе поп егаі ге- 
&паІит,нѳбыло ни одного царя: ге^паіит 
Еотае аЪ сопбііа игЬѳ аппоз ССХЬІѴ, 
управляли государствомъ цари.—2) пер., 
какъ царь господствовать, а) о лицахъ — 
властвовать, быть неограниченнымъ вла¬ 
стелиномъ, распоряжаться по своему про¬ 
изволу, вести независимую жизнь, играть 
роль господина, въ хорошемъ п дурномъ 
смыслѣ. — Ь) о неодуш., имѣть власть, 
имѣть силу, агбог ебепбі рег ѵізсега ге- 
&паі, свирѣпствуетъ, даетъ чувствовать 
свою силу (*)*). — И) іг. править, упра¬ 
влять, только въ разз., іегга ге^паіа 
Ьусигдо (|). 

ге^оит, і, п. I) царская власть, пра¬ 
вленіе царя, царское достоинство, I) соб.: 
терпит гебіі (переходитъ) аб аіцт: те¬ 
рпит адеге, царствовать.— 2) пер.: а) 
въ хорошемъ смыслѣ, владычество, не¬ 
ограниченная власть, господство, зиЬ 
ге^по Ъопае Сіпагаѳ (+): ге^па ѵіпі, 
предсѣдательство на пирушкѣ (|). — Ь) 
въ дурномъ смыслѣ, неограниченная 
власть, деспотизмъ, тираннія, г. осси- 
раге: іп ріеѣе Кошапа г. ехегсеге, де¬ 
спотически поступать съ р. н.: г. ^ибі- 
сіогит. — II) теіоп.: 1) царство, госу¬ 
дарство. — 2) пер.: а) царство тѣней, 
подземное царство (*)-).— Ь) вооб., об¬ 
ласть, владѣніе, собственность, теа ге- 
8па (+). 

гё&о, гехі, гесіит, ёге, править, на¬ 
правлять, I) соб.: а) вооб.: ЬаЬепаз (*(■): 
іеіа рег аигаз (*)•). — Ь) какъ госуд. і. і.і 
г. йпез, опредѣлять границы, — II) пер.: 
1) направлять, руководить, а) вооб.: 
тоіит типбі.— Ь) въ част., какъ вла¬ 
стелинъ, правитель, командующій гс 
управлять, начальствовать надъ чѣмъ, 
гет риЫісат. — 2) направлять на путь 
истины, еггапіет. 

гё&гёбіог, ^геззиз зит, &гёбі, назадъ 
итти, возвращаться (соб. и пер., прот. 
рго^гебі или бідгебі), какъ воен. і. і., 
отступать. 

гё^геззйз, из, т. возвращеніе, какъ 
воен. і. і. отступленіе, ретирада, баге 
аісі ге&геззшп, позволить кому отступитьг 
возвратиться (*(■); пер.: а) отступленіе, 
г. аЪ іга поп геіісіиз езі, не было врѳ- 
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мени прійти въ себя отъ гнѣва. — Ь) убѣ¬ 
жище, асі ргіпсірет, возможность обра¬ 
титься за помощью къ государю. 

гёдйіа, ас, і. прямая палка, брусокъ, 
планка, въ част. = правило, линейка; 
пер., мѣрило, масштабъ, критерій (у 
клас. только 8іп§.). 

гё&йіиз, і, т. царь небольшого госу¬ 
дарства, владѣтельный князь; пер., царе¬ 
вичъ. 

гё&изіо, аѵі, аіиш, аге, снова отвѣ¬ 
дывать, снова вкушать (соб. и пер.). 

геісіо = ге^ісіо. 
* гфсіапёиз, а, иш, отвергаемый, 

зиЪзі., ге^есіапеа, бгшп, п. предметы, 
не составляющіе сами по себѣ зла, но и 
не заслуживающіе также названія блага. 

гёзесйо, бпіэ, Г. отбрасываніе; пер., 
отверженіе, а) отверженіе, отклоненіе, 
а) вооб., Ьщиз сіѵііаііз, отказъ отъ правъ 
гражданства въ этомъ государствѣ. — 
Р) въ част., отссржепіе, непринятіе, ,)іі- 
йіешп (избранныхъ по жребію судей, по¬ 
дозрѣваемыхъ въ лицепріятіи). — Ь) сва¬ 
ливаніе на противника, іп аіішп. 

гёзесіиз, а, иш, РАЙ], отвергаемый, 
непріемлемый, зиЪзі., ^есіа,бгит, п. = 
ге]есіапеа (см. ге]есіапеиз). 

* гё^сіепйиз, а, иш, РАф. отвергае¬ 
мый, непріемлемый, ге,рсіепйае гез и 
зиЪзі., ге,іісіепйа, бгит, п. = гез'есіапеа 
(см. ге]есіапеиз). 
гёіІсІо(въ ргаез.и производныхъ отъ него 

формахъ геіеіо), з'ёсі^есіит, ёге,бросать 
назадъ, I) вооб.: А) въ узкомъ смыслѣ = 
закидывать назадъ, а) вооб.: рагшат (•}*), 
закинуть назадъ (на спину) щитъ (чтобы 
прикрыться).— Ь) платье 2с закидывать 
назадъ, іо^аш аЬ Ьишего и одно раепи- 
Іат, на плечи накинуть.— с) ставить 
назадъ (сзади), ассепзоз іп розігетат 
асіет.—В) въ широкомъ смыслѣ, отбра¬ 
сывать назадъ, отталкивать, оттѣснять, 
1) соб.: а) вооб.: соІиЬгаз аЬ огѳ (і): 
осиіоз Киіиіогит аЬ агѵіз, отвращать 
отъ полей (|). — Ь) одежду гс сбрасывать, 
йиріісет ех Ьитегіз атісіит (|). — с) 
одуш. отбрасывать, прогонять, разсепіез 
сареііаз а йитіпе (*(-); особ, какъ воен. 
і. і., отбрасывать, отражать, Ьозіет іп 
игЬет; въ карт., тіпаз Наппіѣаііз геігог- 
зит (■)*).— й) какъ морской і. і., ге^ісі, 
быть занесену назадъ, іетрезіаіе. — 
2} пер., отталкивать отъ себя, отринуть, 
а) вооб., Ьапс ргозсгірііопеш Ьос .щйі- 
сіо а зе геіісеге еі азретагі.— Ь) въ 
част.: а) отталкивать = отвергать, от¬ 
клонять отъ себя, не принимать, аііо 
йопа посепіішп ѵиііи (•[*); объ отказѣ 

любимой особы, Ьуйіат, бросить (*|*); 
какъ госуд. і. і., избраннаго по жребію 
судью отвергать, не принимать (подозрѣ¬ 
вая въ лицепріятіи), ^ийісез.— р) кого и 
что-н. отсылать, направлять куда-н., іп 
Ьшіс §ге§ет Зшіат ех Ьопезііззітогит 
Ъотіпшп ^ге^іЬиз.—Такъ аа) госуд. 
і. і., для рѣшенія, проведенія чего-н. 
направлять куда-н., отсылать (о сенатѣ 
іс), а зе гет асі рориіит: гет асі зепа- 
іит, перенести: іоіат гет ай Ротре^шп, 
предоставить П.: 1е§аіоз ай рориіит, 
пригласить пословъ обратиться къ гс. — 
рр) что-н. откладывать, гет іп тепзет 
Лапиагішп.— И) прегн., въ отвѣтъ, въ 
свою очередь бросать, іеіит іп Ьо?1ст. 

гёІаЬог, Іарзиз зшп, ІаЪі, назадъ сколь¬ 
зить, назадъ падать, I) соб.: ргепзо ги- 
йѳпіег. (I); о плавагоіцихъ, назадъ плыть 
(І*); о водахъ, назадъ течь, —II) (поэт.) 
пер., мало-по-малу возвращаться, іипс 
тепз еі зопиз геіарзиз. 

гёіап&иезсо, Іап^йі, ёге, ослабѣвать, 
о лицахъ (*}*); пер., ослабѣвать, изнѣжи¬ 
ваться, объ обстоятельствахъ гс = ста¬ 
новиться слабѣе, проходить. 

гёШІо, бпіз, й донесеніе, докладъ пра¬ 
вительственнаго лица въ сенатѣ. 

* гёіаібг, бгіз, т. докладчикъ въ сенатѣ, 
гёіаійз, из, ш. донесеніе, а) вооб. со¬ 

общеніе. — Ь) докладъ въ сенатѣ, йѳ 
аЦа ге. 

гсІахШо, оніз, й облегченіе, 
гёіахо, аѵі, аіиіп, аге, дѣлать опять 

широкимъ, I) расширять, дѣлать про¬ 
сторнѣе, ога ГопііЬиз (і*). — II) осла¬ 
блять, распускать, открывать, 1) соб.: 
іипісагит ѵіпсиіа (*)*): сіаизіга (•(*). — 
2) пер., а) ослаблять, смягчать, гейех. и 
тейіаі., какъ геіахаге зе, освобождаться, 
зе ріапѳ согрогіз ѵіпсиііз, такъ и геіа¬ 
хаге и тейіаі. геіахагі = ослабѣвать, 
утихать, уменьшаться, дпшп (іпзапі) ге- 
Іахапіиг, перестаютъ безумствовать. — 
Ь) въ част., ради отдыха ослаблять на¬ 
пряженность чего-н., облегчать, давать 
отдыхъ, а) іг.: апітшп. — р) гейех. и 
тейіаі. == отдыхать отъ чего-н., геіахагі 
апіто (апітіз), отдохнуть. 

гс1ё§аіІо, бпіэ, і. удаленіе, ссылка 
въ опредѣленное мѣсто, на извѣстное 
разстояніе отъ Рима. 

1. гёіё^о, аѵі, аішп, аге, отсылать, 
удалять, I) соб.: а) вооб.: іаигоз ргосиі 
аЦие іп зоіа разсиа: аЦт путрЬае еі 
петогі (къ н. въ рощу *)*). — Ь) въ на¬ 
казаніе ссылать, подвергать изгнанію, 
аЦт іп ехзіііит. — II) пер.: а) далеко 
удалять, геіе^аіі (отрѣзанные) а сѳіо- 
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гіз. — Ъ) отсылать назадъ, не принимать, 
ѵегЬа аіф (|). 

2. гёіёдо, Іёді, Іесіит, ёге, I) опять 
собирать, набирать, I) соб.: Шогеіесіо, 
съ помощью обратнаго наматыванія нит¬ 
ки (Аріадны — 2) пер., черезъ мѣст¬ 
ность снова проходить, проѣзжать, объ¬ 
ѣзжать, Шога (і*).—И) пересматривать, 
а) читая = опять читать, перечитывать, 
Тпуапі ЬеШ зсгіріогет.— Ь) бесѣдуя— 
говорить о чемъ, зиоз зегтопѳ ІаЬогез, 
въ бесѣдѣ вспоминать (■(•). 

* гёіепіезсо, ёге, опять ослабѣвать, 
проходить (і). 

гёіёто, аѵі, аіпга, аге, I) поднимать, 
приподнимать, согриз е іегга, поднять¬ 
ся (*[*): шешЬга іп сиЪііит, облокотиться 
(-)-). — II) опять дѣлать легкимъ, облег¬ 
чать, 1) соб.: геіеѵагі Іопда саіепа (і*). — 
2) пер.: а) смягчать, ослаблять, умень¬ 
шать, зіііш (*(•): тогЬшп. — Ь) кому-н. 
доставлять облегченіе, отдыхъ, подкрѣ¬ 
плять, доставлять утѣшеніе, утѣшать, 
ободрять; разз. геіеѵагі, получать облег¬ 
ченіе, оправляться, отдыхать. 

гёіісііо, бпіз, і. оставленіе. 
гёНсйпз, а, пт = геіщииз. 
* гёіі&аііо, бпіз, і. привязываніе. 
гёіідіо, бпіз, і. совѣстливое отногие- 

иіе къ цему-л., I) вооб., совѣстливость, 
покоящаяся на внутреннемъ чувствѣ, ще¬ 
котливая добросовѣстность, добросовѣст¬ 
ная аккуратность, пиша: пиііа, безсо¬ 
вѣстность; съ деп. оЬ^., геіідіо ргіѵаіі 
оШсіі, добросовѣстность въ исполненіи 
частныхъ обязанностей; съ деп. зи^., 
Мез еі геіідіо з’шіісіз. — П) въ част., 
совѣстливое отношеніе къ чему-н. свя¬ 
щенному, А) религіозная мнительность, 
сомнѣніе, тепйасіі, сознаніе виновности 
во лжи: айегге, іпрсеге аісі геіідіопет, 
возбудить въ комъ сомнѣніе, поселить 
въ комъ недоумѣніе: аЦй геіідіопі Ьа- 
Ъегѳ и а1ч<1 ІгаЬеге іп геіідіопет, прійти 
въ сомнѣніе насчетъ чего, задуматься 
надъ чѣмъ, находить что предосудитель¬ 
нымъ : ойегіиг аісі геіідіо, кого-либо бе¬ 
ретъ раздуміѳ, начинаетъ мучить мни¬ 
тельность: геІідіопіЪиз ітрѳбігі, быть 
удерживаему затрудненіями въ рели¬ 
гіозномъ отношеніи. — В) религіозное 
чувство, 1) соб.: а) въ частномъ случаѣ = 
благоговѣніе, благоговѣйное настроеніе, 
Баста Сегегіз зшпта геПдіопѳ саегіто- 
п^иѳ сопйсеге. — Ь) какъ постоянное 
качество, а) въ хорошемъ смыслѣ, благо¬ 
честіе, набожность, религіозность, страхъ 
Божій, религіозныя чувства, вѣра, Ки¬ 
тае Ротріііі: Ьаші ІіЬег ѳгаі геіідіопе 

апітиз; въ ріиг., то вооб. = религіозныя 
чувства, религіозность, ітріиз Ьозііз от- 
піит геіідіопшп; то = вѣра, религія, 
рго геІідіопіЪиз зиіз Ьеііа зизсірсге. — 
р) въ дурномъ смыслѣ, суевѣріе, суевѣр¬ 
ный страхъ, апітоз тиіііріех геіідіо іп* 
СѲ55І1; ріиг., суевѣрныя мысли, опасе¬ 
нія, страхи, ріепі геіідіопшп апіті: по- 
ѵаз геіідіопез зіЬі йпдеге. — 2) теіоп., 
предметъ благочестиваго страха, свя¬ 
тость, сама по себѣ н поскольку она 
заключается въ другихъ предметахъ, а) 
вооб.: сх) въ хорошемъ смыслѣ: іп за- 
сѳгйоііЪиз іапіа ойиза осиііз апішодио 
геіідіо. — р) въ дурномъ смыслѣ, про¬ 
ступокъ противъ религіи, нарушеніе ре¬ 
лигіи, грѣхъ, вина, тяготѣющее прокля¬ 
тіе, Сіосііапа (грѣхъ, совершенный К.): 
сопіасіиз геіідіопе <ііез АИіепзіз (на ко¬ 
торомъ тяготѣетъ проклятіе): іетріит 
геіідіопе ІіЬегаге. — Ь) въ част.: а) свя¬ 
щенный долгъ, религіозныя узы, стѣсне¬ 
ніе свободы совѣсти, пиііат зееіегѳ ге¬ 
іідіопет ехзоіѵі; тк. гѳі. зилз^игапШ, 
узы, налагаемыя клятвою; отс. прегн. = 
долгъ клятвы, клятва, іітогі тадіз 
Чиат геіідіопі сопзиіеге. — р) святость 
лица, беогшп: шадізігаіиз геіідіопе іп- 
ѵіоіаіі; мѣста, Гапі, засгагіі; обстоя¬ 
тельства, засгашепіі. — С) благочестіе, 
обнаруживаемое внѣшнимъ образомъ = 
религіозное почитаніе, богопочитаніе, 
культъ, 1) соб.: Сегегіз: зиа сищие сі- 
ѵИаіі геіідіо езі; ріиг. геіідіопез, бого¬ 
служебные обряды, богослуженіе, свя¬ 
щеннодѣйствіе, религіозныя церемоніи, 
и какъ ихъ содержаніе = религія, культъ, 
йііідепііззітиз геіідіопшп сиііог: геНдіо- 
пез іпіегргеіагі: геіідіопез іпзіііиѳге 
(вводить). — 2) теіоп., предметъ благо¬ 
честиваго почитанія, святыня, чиаѳ ге¬ 
іідіо аиі диае шасЬіпа ЬеШ? (о трояп- 
скомъ конѣ і*): гѳИдіо йотезііса (о ста¬ 
туѣ) : геНдіопез ѵіоіагѳ, дѣйствіемъ 
оскорблять священныя статуи (изобра¬ 
женія): геНдіопез ірзае... соттоѵіззе зѳ 
ѵійѳпіиг; отс. священное жилище бо¬ 
говъ, ай йѳогшп геіідіопез йѳтідгагѳ. 

гёіідібзё, айѵ. I) совѣстливо, добросо¬ 
вѣстно, по совѣсти. — II) благочестиво, 
съ благоговѣніемъ, набожно. 

гёіідібзиз, а, ипі, I) совѣстливый, 
добросовѣстный, добросовѣстно аккурат¬ 
ный, тк. іп аіча гѳ. — II) совѣстливо 
относящійся къ чему-н. священному, 1) 
религіозно-мнительный, осторожный, сі- 
ѵііаз; вѣ част., йіез, критическій день, 
день дурного предзнаменованія (напр.йіез 
АИіепзіз): геіідіозшп езі съ іпй (геНдіо- 
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Бит егаі сопзитеге, предосудительно 
было 2с). — 2) исполненный религіознаго 
страха, въ хорошемъ смыслѣ, а) бого¬ 
боязненный, благочестивый, набожный, 
религіозный, о лицахъ и неодуш., напр. 
^ига. — /9) теіоп., святой, священный, 
о мѣстности и божествахъ. 

гёіі&о, аѵі, аіит, аге, назадъ, сзади 
привязывать, тк. вооб. привязывать, 
прикрѣплять, связывать, а) вооб.: аЦт 
(отс. поэт, гііе е^иоз, запрягать): аЦй: 
аЦй илп а^т аЦа ге: аЦй или аЦт 
асі а^й: а^й розі а^й (напр. тапиз 
розі іег^ит, связать руки назадъ): аЦй 
іи аіяа ге (у): аЦй ех или аЬ аЦа ге 
(къ чему); поэт. аЦй аісі геі (напр. ѵіп- 
сиіа ^иеі ІогіЪиз, къ дверямъ). — /9) 
волосы подвязывать, завязывать, аісі 
Яаѵат сотат (-)■): іп сотріит сотаз 
геіі^аіа пойит, убравшая волосы въ 
простой узелъ (-)■); волосы или виски 
обвязывать, обвивать, Ьейега сгіпез (у).— 
у) корабль или корабельный канатъ къ 
берегу привязывать, прикрѣплять, па- 
ѵет асі іеггат: аЬ (къ) а^еге сіаззет 
или іітет (*)*); съ аЬІ. поэт. = прича¬ 
лить, засіаіат ийо Шогѳ паѵіт. 

гёІіпо, Іёѵі, Шит, ёге, что было за¬ 
клеено, замазано, вскрывать, теііа, вы¬ 
нимать (*)*). 

гёііпдио, Іщиі, Іісіит, ёге, I) оста¬ 
влять, А) вооб.: а) соб.: аЦй (прот. 
аЦйзесшп іегге): аідт іп Оаіііа: Іе^а- 
іит сазігіз ргаезісііо (на защиту лагеря): 
зиЪ зіпізіга Вгііаппіат геіісіат (позади 
себя) сопзрехіі. — Ь) пер.: асиіеоз іп 
апіто а1с]8. — В) въ част.: 1) послѣ 
смерти, послѣ себя оставлять, а) соб.: 
аЦт Ьегейет іезіатепіо. — Ь) пер.: 
тетогіат (по себѣ память): Іатат 
зиі. — 2) оставлять, предоставлять, а) 
соб.:*едиИаіиз рагіеш аісі: раиса агаіго 
^и^ега (*(*): геІ^иеЪаіиг ипа рег 8е- 
^иапоз ѵіа, оставалась свободной.—Ь) 
пер., зрез геі^иііиг, остается; геі. со 
слѣд. іпі*.; геі^иііиг съ иі с. соп]. — 
3) въ извѣстномъ состояніи оставлять, 
а) соб.: а^т ае^гшп: аЦй ѵаспит или 
іпапе, оставить пустымъ.—Ь)пер.:зіпе 
ітрегіо іапіаз соріаз: а^й іп тейіо.— 
И) кого или что-н. оставлять, покидать, 
удаляться, А) вооб.: а) соб.: <1отшп 
ргор^иозяие. — Ь) пер.: ѵііат, умереть 
(*)■): геііодиіі аЦт апітиз, кто-н. ли¬ 
шается памяти (чувствъ): іит аЬ отпі 
Ъопезіаіе геіісіиз, лишенный.—В) прегн., 
кого или что-н. покидать, бросать, а) 
соб.: а^т: зі§па. — Ь) пер., к) вооб., 
оставлять, бросать, оЪзійіопет, снять 

осаду. — р) въ част.: сса) оставлять безъ 
вниманія = умышленно не упоминать, 
Оотііішп: саейез. —/9Д) оставлять безъ 
возмездія, безъ отмщенія, і^игіаз зиаз. 

гёі^иіае, агиш, I. остатки, оста¬ 
вшаяся часть, развалины, обломки (о ли¬ 
цахъ и неодуш., соб. и пер.); напр. 
геі^иіаз аѵі регзедиі, продолжать то, что 
дѣдъ оставилъ неоконченнымъ; въ част., 
бренные останки. 

тёкшіе, а, шп, остальной, I) соб., 
оставшійся, 1) вооб.: зі ^иа зрез геІЦиа 
езі, остается; зиЪзі. геіщиит, і,п. иріиг. ге 
Іщиа, бгит, п. остатокъ, остальная часть; 
геІЦиитезі съ иі с. сопу (или съ сопу) 
или съ іпі., остается еще: піЬіІ езі геіщиі, 
ничего не остается: геІЦиит ЬаЬеге а куп, 
имѣть лишнимъ: зі аиоз іогіипа геіщиоз 
іесіззеі, оставитъ въ живыхъ: аі^сі геіі- 
^иі Гасеге, оставлять что - н., пшт = 
пройти (напр. а^гоз); отс. піЬіі геіщиі 
іасеге, ничего не оставлять, или = ни¬ 
чего не упускать, все исполнить. — 2) 
въ част.: а) о долгѣ, остаточный, не¬ 
доимочный, ресипіа. — Ь) относительно 
времени, остальной, будущій, іетриз: 
іп геіідиит іетриз или іп геІЦиит, 
спредъ. — II) лер., остальной, прочій, 
«) зіп(у.: рагз ехегсііиз: іи^а, дальнѣй¬ 
шее бѣгство: ех отпі геіщио, изъ всей 
остальной части. — /9) ріиг.: геійріі от¬ 
лез. всѣ прочіе. 

геШ^іо, геШ^іозиз, см. геіі^іо и пр. 
гёШсёо, Іихі, ёге, отражать свѣтъ= 

сіять, свѣтить, геіисепз ііатта, зарево. 
гёійсезсо,Іихі,ёге,опять становить¬ 

ся свѣтлымъ, опять засіять, засвѣ¬ 
тить. 

гёіисіог, аіиз зшп, агі, противобор¬ 
ствовать, сопротивляться, противиться, 
аЬзоі. или съ <1аі. 

гётапёо,шапзі,шапзит,ёге, Дос¬ 
таваться (о лицахъ и неодуш.}, съ §еп. 
Іосі (Котае, йоті), съ іп с. аЫ.; съ асі 
с. асе., арий а^т.—II) продолжать ос¬ 
таваться, 1) соб., аЬзоі.или съ іп с.аЫ.; 
съ аЫ. (еойет ѵезіі^іо).—2) пер.: а) вооб., 
о неодуш.=сохраняться, ѵезіі&іа апіщиі 
оійсіі гетапепі; поэт, о лицахъ, оста¬ 
ваться твердымъ, іп сіигіз. — Ь) въ из¬ 
вѣстномъ состояніи оставаться, рагз іп- 
іе<*га гетапеЬаі, оставалась въ цѣлости. 

гёшапзіо, бпіз, і. оставаніе, пребы¬ 
ваніе на прежнемъ мѣстѣ. 

гётёйішп, Іі, п. I) средство противъ 
чего, лѣкарство, гетейіо еззе, служить 
лѣкарствомъ, помогать. — II) пер., лѣ¬ 
карство = вспомогательное средство, 
спасительное средство съ ^еп. оЪу (ігі- 
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яогів, отъ холода: іітогіз, средство, 
спасающее отъ страха); съ ай с. асе. 
(ай та&пііийіпет Ш^огит); съ йаі. (ій 
гетѳйіит іітогі іиіі); съ ^еп. зиЪ]. (для), 
йе&сіепѣіз ехегсііиз. 

гётёо, аѵі, аіит, аге, назадъ при- 
ходить, возвращаться, объ одуш. и не¬ 
одуш., аЪзоІ. или (поэт.) съ асе., иг- 
Ьез: аеѵит регасіит, снова прожить. 

гётёііог, тепзнз зиш, Ігі, I) снова 
измѣрять, перемѣрять, азіга гііе, снова 
наблюдать (•(*). — П) прегн., опять про¬ 
ходить, снова проѣзжать, гешепзо (рагі. 
разз.) тагі (|). 

гетех, т%із, т. гребецъ; иеоііесі. = 
гребцы. 

* гёті&аііо, опіз, Г. гребля, 
гёті^іиш, 1і, п. I) весла; отс. (поэт.) 

пер. = крылья.— И) теіоп., гребцы, 
гёті^о, аѵі, аіиш, аге, грести, 
гёші&го, аѵі, аіит, аге, обратно (на 

прежнее мѣсто) переселяться, возвра¬ 
щаться, аѣзоі.; съ іп с. асе.; съ асе. Іосі. 

гёшішзсог, тіпізсі, I) вспоминать, 
припоминать, аЬзоІ., съ §еп., съ асе.; 
съ допол. предл.; съ іп?.; съ асе. с. 
іп?. — II) теіоп., вспоминая обдумывать, 
взвѣшивать, еа роііиз гѳшіпізсеге. — 
вспоминая придумывать, выдумывать, 
ріога Ъопа. 

гётізсёо, тізейі, тізішп и тіхішп, 
ёге, перемѣшивать, смѣшивать, Ьуйііз 
гетіхіит сагтеп ііЪііз, пѣснь, сопро¬ 
вождаемая аккомпаниментомъ л. флейты 
(•(*): зіе ѵегіз ?а1за гетізееі, перепле¬ 
таетъ ложь съ истиною (^). 

гётіззё, айѵ. а) слабо *ирот. азігі- 
сіѳ). — Ь) тихо, сиокойпб (прот. сопсі- 
іаіѳ, зеѵеге)._ 

гёшіззіо, опіз, ?. опусканіе, I) соб., 
опусканіе, спусканіе внизъ, зирегсіііо 
гит. — II) пер., ослабленіе, 1) умень¬ 
шеніе, постепенное превращеніе, рое- 
пае, изиз (знакомства). — 2) сложеніе, 
освобожденіе отъ чегр-н., льгота, ігі- 
Ъиіі. — 3) гешіззіо апіші, а) (тк. безъ 
апіті) отдохновеніе. — Ь) спокойствіе, 
равнодушіе (прот. зеѵегііаз). 

гёшівьиз, а, иш, РАйр ненапряжен¬ 
ный, ослабленный, слабый, I) согрога. — 
II) пер., а) въ дурномъ смыслѣ, слабый, 
вялый, небрежный. — Ъ) въ хорошемъ 
смыслѣ: ос) тихій, спокойный, кроткій, 
тк. пер., ѵепіиз, тихій: гешіззіога йгі- 
зога, менѣе сильные холода. — /9) раз¬ 
вязный, шутливый, веселый, Ьото, 
досиз. 

гётіііо, тізі, тіззит, ёге, I) назадъ 
иускать — назадъ посылать, отсылать, 

отпускать, аЦт сит Іе^іопѳ іп ЫЪегпаг 
оѣзійез аіеі: Саезагі Ііііегаз, въ отвѣтъ 
посылать, отписать, съ дополн. предл. — 
Отс. 1) назадъ бросать, рііа: саісез, 
лягаться. — 2) назадъ отдавать, возвра¬ 
щать, ітрегіит: аісі Ъепейсіит. — 3) 
(назадъ) отъ себя давать, а) испускать,, 
издавать, запишет ѳ риітопе (*)*): ѵо- 
сет, откликаться, оглашаться эхомъ 
(•(•). — пер., оріпіопет апіто, отказаться 
отъ мнѣнія. — Ь) производить, ІаЪет, 
оставить пятно: циой Ьаса гетізіі оіі- 
ѵаѳ (і*). — II) спускать, ослаблять, ЬаЪе- 
паз: агсит (*)•). — Отс. 1) опускать, 
ЬгасЬіа (і*): іипісат (*}*). — 2) распус¬ 
кать, развязывать, ѵіпсиіа (*)*)• — Особ, 
а) распускать=растворять, разжижать, 
теііа Ііциеіасіа (|). — Ь) освобождать, 
ѵегѳ гетіззиз а&ег, освободившееся отъ 
льда и снѣга (*)*). — 3) прекращать на¬ 
пряженное состояніе, ослаблять напря¬ 
женіе, а) лицо отъ чего-н. отвлекать, и 
т. о. давать отдыхъ, освѣжать, подкрѣ¬ 
плять, зрез йпітоз а сегіатіпе гетізіі; 
гейех. зѳ гетіііеге, отдохнуть: апітит, 
доставить уму отдыхъ. — Ь) дѣятель¬ 
ность или состояніе ослаблять, іпйизі- 
гіат: сопіепііопет: йііідепііат ас тето- 
гіат; гейех. зѳ гетіііеге п одно гетіі- 
іёге и тейіаі. гетіііі, ослабѣвать, про¬ 
ходить, утихать, прекращаться (о дождѣ, 
вѣтрѣ, боли и т. п.). — 4) давать волю, 
не сдерживать (прот. сопііпеге), апіті 
арреіііиз. — 5) попускать, а) = усту¬ 
пать, гетіііепііЬиз ігіЬипіз сотіііа зипі 
ЬаЬііа: аііциій ех ііз (сопйіііопіѣиз), 
сдѣлать уступку въ нѣкоторыхъ пзъ 
нихъ. — Ь) дѣлать кому послабленіе въ 
исполненіи имъ своей обязанности, на¬ 
казаніе іс прощать, отказываться отъ 
чего, не требовать, роепат: ресипіаз; 
съ йаі. (въ угоду, для удовольствія, изъ 
любви къ кому), іпітіеіііаз зиаз геі ри- 
Ыісае, для блага государства отказаться 
отъ личной вражды. — с) убавлять, умень¬ 
шать, упускать что-н., йе ееіегііаіе: 
пиііит іетриз. — съ іпі. = переставать 
что-н. дѣлать. 

* гёшбііог, Ііпз знш, Ігі, отодвигать, 
откатывать отъ себя (■{*). 

гёшоПезсо, ёге, дѣлаться мягкимъ^ 
I) соб.: ссга гетоііезсіі зоіе (*)*). — II) 
пер.: а) смягчаться, трогаться, ргесіЬиз 
(*(*). — Ь) дѣлаться слабымъ, изпѣжи- 
ваться, еа гѳ ай ІаЬогѳт ?егепйит. 

* гётоШо, іуі, Пит, Іге, размягчать, 
пер. изнѣживать, агіиз (*(*). 

111 гёшбгашёи, шіпіз, п. задержка,, 
остановка (|). 
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гбшопіёо, тогбі, шогвит, ёге, опять 
-кусать, отс. пер.: а) = огрызаться, въ 
4воіо очередь нападать, аЦт (*)*). — Ъ) = 
снова м учить, тревожить, апітоз: 
4Ж*т (I). 

гётбгог, аіиа вит, агі, I) іпіг. мѣш¬ 
кать, оставаться, іп Ііаііа. — II) іг за- 
иеддять, задерживать, мѣвіать, аідт аЪ 
пе^оіііз: Иег аіф: пит шшт (Ііѳт ро- 
8Іеа Ь. Заіигпіпит еі С. Зегѵіііит тогз 
ас геі риЫісае роепа гетогаіа езі? не¬ 
ужели потомъ хоть одинъ день заставила 
ждать себя смертная казнь Л. С. и Г. С. 

* гётбіё, асіѵ. отдаленно, далеко. 
гбтоііо, опіз, і. I) отодвиганіе на¬ 

задъ. — II) отклоненіе. 
гётбіиз, а, ит, РАф. 1) отдаленный, 

удаленный, аЪзоІ., съ аЪ с. аЫ. — II) 
пер.: а) далекій, чуждый, свободный 
отъ чего, а, сиіра, невинный: аЪ Ьо- 
незіаіе, неблагопристойный. — Ъ) отвер¬ 
гаемый, непріемлемый, зиЪзі., гетоіа, 
бгит, п. = ^'есіапеа (см. гфеіапеиз). 

гётбѵёо, тбті, шбішп, ёге, отодви¬ 
гать, удалять, устранять, ацт: аЦга 
ргосиі: а^б или аЦт ех или аЪ а^а 
те: аЦб ех, бе аіда ге (напр. сіе те¬ 
чію); отс. Біотебе гетоіо, безъ Д. (|): 
гетоііз агЪіігіз, безъ свидѣтелей. 

гёгай&Іо, Іге, I) (въ отвѣтъ) ревѣть, 
-мычать, аб ѵегЪа аіф (*(*). — И) (поэт.) 
откликаться ревомъ, пер., отдаваться 
ревомъ, оглашаться. 

* гёшиісёо, ёге, поджимать, саи- 
сіат (і*). 

гётпіешп, і, п. буксиръ, завозъ, па- 
тет гетиіео ігаЬеге, буксировать, тя¬ 
нуть завозомъ. 

гёшйпёгаііо, опія, Г. воздаяніе, воз¬ 
награжденіе. 

гётйпёго, аге = гетипегог. 
гётйпёгог, аіив вит, агі, отдарить, 

отблагодарить, воздавать, вознаграждать, 
награждать за что-я., ацт а^аге (напр. 
та^по ргаетіо, щедро): тегНшп. 

* гётигтйго, аге, навстрѣчу ворчатъ, 
пер., навстрѣчу шумѣть (•}*). 

гёшив, і, т. весло, I) соб.: паѵі^іиш 
гетіз іпсііаге; отс. йогов., гетіз ѵеііз- 
^ие или ѵепііз гетіз или ѵеііз гетіздие, 
всѣми силами, — II) поэт, пер., геті, о 
ногахъ и рукахъ плбвца; о крыльяхъ. 

гёп, гёпіз, т. почва (въ тѣлѣ), об. 
ріпг. гепез. 

гёпагго, аге, снова разсказывать, пере¬ 
сказывать (*(*). 

гёпазеог, паіпв вот, пазсі, опять, 
снова рождаться, возрождаться,. возоб¬ 
новляться. 

гёпаѵі^о, аге, назадъ плыть, возвра¬ 
щаться моремъ. 

* гёпёо, ёге, назадъ прясть, т.-е. рас¬ 
пускать пряжу, боіепі Ша гепегі, скор¬ 
бятъ о томъ, что роковыя нити паркъ 
снова распускаются, т.-ѳ. что рѣшеніе 
судебъ измѣняется (•}*). 

гёшбёо, ёге, I) испускать лучи, сіять, 
блистать (*(*). — И) теіоп., сіять ра¬ 
достью, улыбаться; отс. поэт, съ іпѣ = 
радоваться чему (*(*). 

гёпііог, швиз (піхиа) вит, пШ, упи¬ 
раться, сопротивляться. 

* 1. гёпо, аге, плыть назадъ, пер., 
заха гепапі, всплываютъ (•}*). 

2. гёпо (гЬёпо), опів, т. шкура ди¬ 
каго животнаго съ волосами, мѣхъ. 

* гёпббо, аге, расплетать, распу¬ 
скать. 

* гёпбѵатёп, тіпіз, п. обновленіе, 
новый образъ (|). 

гёпбѵаііо, опів, I. обновленіе, возоб¬ 
новленіе; пер., аизріеіогит. 

гёпбто, аѵі, аіит, аге, обновлять, 
возобновлять, I) соб.: іетріит, а^гит 
(оставляя его подъ паромъ т): а^гшп 
или агѵит агаіго, снова обрабатывать 
(•}*). — II) пер., 1) возобновлять, а) вооб.: 
Ъеііит: сазиз отпев, снова преодолѣ¬ 
вать (•}*): ех тогЬо ѵеіиі гепоѵагі, по¬ 
молодѣть (тк. зепесіиз гепоѵаіа *(*). — 
Ъ) снова приводить на память, слова¬ 
ми = повторять, ргітат Шат тіііііат.— 
2) освѣжать, давать новыя силы, датъ 
собраться съ силами, согрога апітоздиѳ 
а<1 отпіа бе іпіе^го раііепба (о мирѣ). 
гёпипііаііо, бпіз, Г. донесеніе, извѣ¬ 

щеніе, увѣдомленіе. 
гёпппііо, аѵі, аіпт, аге, I) доносить, 

извѣщать, увѣдомлять, а) вооб.: аЦб: 
аіеі аЦб: аіеі бе аЦа гѳ: геп. аіеі съ 
асе. с. іпГ.: геп. съ дополн. предл. (диіб 
еззѳі). — Ь) по должности = доносить, 
докладывать, рапортовать, аідб аб зепа- 
ішп: аідб іп сопсііішп: Іе^аііопет (о 
посольствѣ = о результатахъ посоль¬ 
ства). — с) объявлять результатъ выбо¬ 
ровъ, провозглашать, съ двумя асе., въ 
разз. съ двумя пот., Ь. Мигепат соп- 
зиіет: ргаеіог (преторомъ) сепіигііз 
сипсііз гепипііаіиз вит. — II) отказать 
кому въ чемъ, отказаться отъ чего-н., 
аіеі атіеіііат, Ьозріііит. 

гёпйо, йі, ёге, качаніемъ головы вы¬ 
ражать несогласіе, отс. = а) не согла¬ 
шаться, не одобрять (прот. аппио), аЬ- 
зоі. (напр. гепиепіе бео, противъ воли 
бога*|*); или съ баі., Ьиіс бесет тіііит 
егітіпі, отвергать это обвиненіе каса^ 
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тѳлъно 10 т. — Ь) отказываться отъ чего, 
съ асе., пиііиш сопѵіѵіит. 

гёог, гаіиз зит, ёгі, думать, пола¬ 
гать, считать, съ асе. с. іп?., съ двумя 
асе., гѳт іпегебіЪіІет; аЪзоІ., иі ро- 
ііиз геог, какъ я скорѣе думаю (•(■). 

гёра&йіа, б гит, а. поперечное бревно 
у воротъ, дверей, засовъ, запоръ, карт., 
ошпіа гера^иіа (преграды) зигіз. 
гёрапйиз, а, нт, назадъ загнутый, 

закорюченпый. 
гёрагаЫІіз, е, возвратимый, вознагра- 

дпмый, исправимый. 
гёраго, аѵі, аішн, аге, I) снова прі¬ 

обрѣтать, опять доставать, 1) вооб.: гез 
атіззаз (•)*): ігіЪипісіат роіезіаіет, воз¬ 
становить. — 2) въ част.: а) возстано¬ 
влять, приводить въ прежнее состояніе, 
сіаззет. — Ъ) пополнять, ехегсііит, сог- 
ппа ( о лунѣ ■(•). — с) освѣжать, под¬ 
крѣплять, возстановлять силы, іпдепіа 
герагапіиг а^а гѳ, освѣжаются. — сі) 
возобновлять, Ьеііит. — И) (поэт.) вза¬ 
мѣнъ пріобрѣтать, облѣнивать, вымѣ¬ 
нивать, ѵіпа шегеѳ 8уга: Сіеораіга ге- 
рагаѵіі сіаззе Іаіепіез огаз, стала искать 
скрытые (вмѣсто египетскихъ) края (•(■). 

гёразііпаііо, бпіз, Г. перекапываніе, 
гёразііпо, аѵі, аіит, аге, перекапы¬ 

вать. 
* гёресіо, рехиз, ёге, перечесывать (-(■). 
гёреііо, рйіі, риізнт, еге, I) назадъ 

гнать, отгонять, прогонять, 1) со б.: аЦт 
съ аЬ или ех с. аЫ., съ іп с. асе.; а^т 
іеііз, Ьазііз, отражать. — 2) пер., отра¬ 
жать, отклонять, удалять, ісіиз: Ьеііит: 
іпіигіат аЬ аЦо: аЦт а зре, лишить 
кого надежды. — II) отталкивать, 1) соб.: 
аЦт тапи (*{*): тепзаз или агаз, опро¬ 
кидывать, ниспровергать (*{•): іеііигет 
(а тагі *}•), отваливать, отчалить (*(•): 
ітргезза Ьазіа іеііигет, упершись ко¬ 
пьемъ о вемлю, подняться на воздухъ 
(■(■): аідб сиіе, отражать шкурою, за¬ 
ставлять отскакивать что-н. отъ шкуры 
(*{:): іеіит аеге гериізит, отскакиваю¬ 
щая отъ щпта (*(*): г. атпез Осеапі ре(1е, 
подыматься изъ Океана (*(*).—2) пер.: а) 
опровергать, егітіпаііопез. — Ь) отвер¬ 
гать, пренебрегать кѣмъ, чѣмъ, акрп; 
особ, гериізиз, получившій отказъ (особ, 
при домогательствѣ должности). 

гёрешіо, репйі, репзиш, ёге, I) отвѣ¬ 
шивать, репза (заданную пряжу •(•). — 
П) въ свою очередь отвѣшивать = да¬ 
вать, платить, 11 соб.: а) вооб.: аиліт 
рго сарііе. — Ь) выкупать, тііез аиго 
герепзиз (•(■). — 2) (ііоэт.) пер., оплачи¬ 
вать, воздавать, дгаііат, отблагодарить: 

тарта, отплатить за великое благодѣя¬ 
ніе: ѵііат (за спасеніе жизни) сіоіе. 

гёрепа, епііз, I) внезапный, неожи¬ 
данный, нечаянный (прот. ехзресіаіиз); 
айѵ., герепз аііа пипііаіиг сіасіез. — II) 
пер., новый, недавній, регйсііа. 
гёрсніё, айѵ. внезапно, неожиданно, 

вдругъ (прот. зепзіт). 
гёрспііпаз, а, ит, внезаппый, неожи¬ 

данный, нечаянный, неожиданно явив¬ 
шійся, асіѵепіиз: ехегсііиз, поспѣшно на¬ 
бранное: герепііпиз (неожиданно, невзна¬ 
чай) еит орргеззіі.— Отс. айѵ. 

гёрешіпо, внезапно, нсожидаппо, 
вдругъ. 

гёрегсіШо, сиззі, спззнт, ёге, отра¬ 
жать, отталкивать, отбрасывать, бізсиз 
герегсиззиз іп аёга (і*).—Въ част. разз. 
герегсиіі, отражаться, и герегсиззиз, 
отраженный, а) о голосѣ, звукахъ = раз¬ 
даваться, о мѣстности, оглашаться, ѵаі- 
Іез герегсиззае, оглашаемыя крикамп.— 
Ь) о свѣтѣ, отражаться, свѣтить отра¬ 
женнымъ свѣтомъ, рагі. = отраженный, 
герегсиззо РЬоеЬо, вслѣдствіе отраженія 
солнечныхъ лучей (*!*). 

гёрёгіо, рёгі, регіит, іге, находить, 
I) соб.: а^т.— II) пер.: 1) вооб.: а) на¬ 
ходить, узнавать, саизаз йиаз; съ до- 
полн. предл.; съ асе. с. іпі‘. (въ разз. 
съ пот. с. іпГ.) = находить свѣдѣнія. — 
Ь) снискивать, пріобрѣтать, зіѣі заіиіет; 
о неодуш., потеп ех іпѵепіоге.—2) что-н. 
новое находить = изобрѣтать, придумы¬ 
вать, выдумывать, ѵіат, диа еіс. 

гёрегібг, бгіз, т. изобрѣтатель, винов¬ 
никъ. 

гёрёШІо, бпіз, Г. повтореніе, 
гёрёііібг, бгіз, т. требующій назадъ, 

обратпо (*(*). 
гёрёіо, іуі и Іі, Ниш, ёге, I) снова, 

опять стараться достать что-п.; отс. 
а) снова нападать, а^т заеріиз сизрі- 
йе. — Ь) итти пазадъ, возвращаться куда- 
н., Масейопіат: геіго іп Азіат.—II) 
пер.: 1) опять, снова домогаться, а) 
опять, снова просить, испрашивать, 
Оаіішп аЬ еобет. — Ь) назадъ, обратно 
требовать, ресипіаз егеріаз: игѣез іп 
апіЦиит ,|из, требовать для городовъ 
старшшыхъ правъ: сіѵііаіет іп ІіЪегіа- 
іет, требовать для государства возвра¬ 
щенія свободы: Заіатіпіі Нотегтп ге- 
реіипі, имѣютъ притязанія на Г., счи¬ 
таютъ Г. своимъ: аідт гереіеге еі геѵо- 
сагѳ.—Въ част., а) гез гереіеге, тре¬ 
бовать отъ врага вознагражденія, удо¬ 
влетворенія, о феціалахъ. — /2) требовать 
вознагражденія за убытки, искать судомъ 



гёрёіипбаѳ — 551 — гёргаезепШІо 

вознагражденія за убытки, аЬзоІ. или 
гез; ресипіае гереіипбаѳ, вознагражденіе 
за поборы, отс.=насильственные поборы, 
взятки, лихоимство. — с) какъ своего 
права требовать, ^з зишп: роепаз аЬ 
аЦо, требовать наказанія кого: рго аіда 
гѳ аЬ Ьіз роепаз Ъеііо, наказывать: еаз 
роепаз ѵі (прибѣгая къ силѣ) аЬ аЦо, под¬ 
вергать наказанію. — 2) опять доставать, 
a) назадъ доставлять, аЦт гереіеге. — 
b) вторично что-н.дѣлать=«) опять приво¬ 
дить, снова брать, аііоз (еІерЬапіоз).—@) 
снова предпринимать, снова начинать, 
возобновлять, ри^пат: ѵіат, обратно 
итти по той же дорогѣ; поэт., гереіііа 
(повторяя, неоднократно) гоЬога саебіі.-— 
у) въ мысляхъ повторять = снова обду¬ 
мывать, вспоминать, аЬзоІ. ііпбе издие): 
геі тетогіат.— д) устно или письменно 
повторять, пшііит апіѳ гереіііо (послѣ 
предварительнаго обстоятельнаго сооб¬ 
щенія) съ асе. с. іпі; — с) изъ древнихъ 
временъ, издалека начинать, произво¬ 
дить начало, огі^іпеш бопшз (!).— (3) 
снова пріобрѣтать, Роіііогіит гигзиз 
Ьеііо, снова завоевывать: ІіЪегІаіет рег 
оссазіопет.—е) пропущенное приводить, 
ргаеіеппізза.— Г) опять считать, гере- 
Ііііз еі епитегаііз біеЪиз. 
гёрёіипбае, агипц I. см. гереіо. 
гёріёо, ріёѵі, ріёіит, ёге, 1) опять, 

снова наполнять, 1) соб.: зсгоЬез іегга 
(!).— 2) пер.: пополнять, восполнять, 
ехегсііит, комплектовать: диосі ѵосі 
беегаі, ріап^оге герІеЪапГ (|).— II) на¬ 
полнять, 1) вооб.: согрога сагпѳ, насы¬ 
щаться мясомъ (!): ехегсііит ігитепіо, 
щедро снабжать; карт., іесіит петііи; 
отс. геріеіиз, а, шп, наполненный, пол¬ 
ный, іетріа. —2) заразить, еабет ѵі 
тогЬі геріеіі. 

* гёріісаііо, бпіз, і. развертываніе, 
перевертываніе, геріісаііо ^иаебат тіт- 
(1і, извѣстное круговое движеніе міра. 

гёрііео, аѵі, аіит, аге, развертывать, 
раскрывать, тетогіат аппаііит. 

геро, герзі, геріит, ёге, ползать, полз¬ 
ти, ^иа ипиз Ьото ѵіх роіегаі гереге; 
пер., о тихо путешествующихъ (!); поэт, 
о низменномъ слогѣ, зегтопез герепіез 
рег Ьшпшп. 

гёрбпо, рбзйі, рбзііит, ёге, I) откла¬ 
дывать въ сторону, а) откладывать = 
сберегать, хранить, агта: ресипіат іп 
іЬезаигіз; карт., Ьаес зепзіЬиз ітіз ге- 
ропеге, глубоко запечатлѣть это въ па¬ 
мяти Ж. — Ь) откладывать въ сторону, 
іеіаз (I): іасіетдие беае ѵезіепцие, 
снять съ себя, оставить (!); поэт., іаі- 

сет агЬизіа геропипі, деревья не тре¬ 
буютъ ножницъ (т.-ѳ. подчистки); пер., 
оставлять, саезіиз агіепщиѳ (!). — с) за¬ 
рывать въ землю, хоронить, іеііиге ге- 
розіі (!). — II) назадъ власть, снова 
класть, снова ставить на прежнее мѣсто, 
a) вооб.: Іарібет зио Іосо: зѳ іп сиЬі- 
іит, снова облокотиться (снова начать 
ѣсть і*): іпзі^пе геріит, снова возложить 
діадему. — Ъ) (поэт.) снова ставить на 
столъ, ѵіпа тепзіз.— с) приводить въ 
прежнее состояніе, возстановлять, воз¬ 
обновлять, гоЬога йатшіз атЪеза (у); 
отс. аЬ}іп іп зсеріга, снова возводить 
на престолъ (*}*). — <1) (поэт.) снова ста¬ 
вить на сцену, енбва представлять, АсЬіІ- 
Іет: іаЪиІат, повторять пьесу.— е) воз¬ 
вращать, бопаіа (•(*). — III) вэаиѣнъ 
класть, ставить вмѣсто чего-н., а) замѣ¬ 
нять чѣмъ, ргаесіагит (Пет ііііз (ІіеЬиз 
Іезііз. — Ь) = воздавать, отплачивать, 
Ьаес рго ѵіг^іпііаіѳ (!).— IV) класть, 
ставить, помѣщать, а) соб.: Іі^па зирег 
іосо (!): тоШа сгига (о жеребенкѣ !).— 
b) пер.: полагать, возлагать, основывать, 
зрет іп ѵігіиіе.— ^3* Рагі. зупс. геро- 
зіиз, особ, въ гексаметрѣ (^*). 

гёрогіо, аѵі, аіит, аге, назадъ пести, 
относить, отвозить, отводить, обратно 
доставлять, I) соб.: а) вооб.: Іедіопез: 
сарііѵоз Котат.— Ь) въ качествѣ по¬ 
бѣдителя изъ сраженія приносить назадъ, 
домой, ѵісіогіат, поп расет ботшп: а 
ге§е зі^па ѵісіогіае, поп ѵісіогіат, при¬ 
нести побѣдные знаки, но не одержать 
побѣды надъ царемъ. — П) пер.: 1) (поэт.) 
приносить = передавать, доносить, абу- 
ііз Ьаес Ігізііа біеіа; съ асе. с. іпі*., 
ге^із аб аигез пипііиз герогіаі абѵепіззе 
ѵігоз.—2) назадъ приносить, приносить 
домой, зрет Ьопат сегіапщие ботит(!): 
аибііа ѵѳгЬа, повторять услышанныя 
слова (объ эхѣ !). 

гёрозсо, ёге, I) требовать назадъ, вы¬ 
требовать, аЬрп аЬ аЬде; съ двумя асе. 
(отъ кого, чего), аідт зітиіасгит. — 
II) настоятельпо требовать (того, что слѣ¬ 
дуетъ по праву), ге^ет аб, зирріісішп 
(!): аЬ аЦо гаііопет (отчета) ѵііае: Гое- 
биз (исполненія договора) йаттіз (!). 

* гёрбзііиз, зупс. гёрозіиз, а, пт, 
РА б! отдаленный, далеко лежащій (!). 

* гёрозібг, бгіз, ш. возстановитель, 
возобновитель (!). 

гёрозіиз, а, пш, см. гёрозііпз и геропо. 
* гёрбііа, бгит, п. пирушка на дру¬ 

гой день свадьбы (!). 
гёргаезепШІо, бпіз, Г. расплата, уплат 

та наличными деньгами. 
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гёргаезепіо, аѵі, аішп, аге, дѣлать 
настоящимъ, присуѵмжвующимь, I) = 
представлять, являть глазамъ, а) вооб.: 
ЧпоІ ірзшп іетрішп гергаезепіаѣаі те- 
тогіат сопзиіаіиз теі, напоминалъ о 
моемъ к. — Ъ) представлять, изображать, 
ѵігіиіет тогездиѳ Саіопіз (*(*). — П) не¬ 
медленно осуществлять = тотчасъ при¬ 
водить въ исполненіе, немедленно испол¬ 
нять, совершать, немедленно примѣнять, 
ускорять что-н., і<і: зі гергаезепіагі тогіе 
теа ІіЬегіаз роіезі, если моя смерть мо¬ 
жетъ ускорить наступленіе свободы. 

гёргёЬешІо, ргёѣешіі, ргёѣепзшп, ёге, 
и гёргепйо, ргепсіі, ргепзшп, ёге, хва¬ 
тая задерживать, удерживать, остана¬ 
вливать, I) соб.: аідт тапи. — II) пер.: 
А) вооб.: диосі егаі ргшіепііа ргаеіегтіз- 
зит, і(1 диаезіи ас іетроге асітопііиз 
гѳргеЪѳпйізіі, ты наверсталъ. — В) въ 
част., останавливать на пути заблужде¬ 
нія = порицать, укорять, а) вооб. (прот. 
ргоѣаге, Іашіаге), аідт: сопзііішп: піЬіІ 
іп аідо (*(*).—ѣ) какъ рет. і. і., опро¬ 
вергать. 

гёргёѣепзіо, бпіз, Г. удерживаніе; отс. 
пер., сдерживаніе = порицаніе, а) вооб.: 
уііае. — ѣ) какъ рет. і. і., опроверже¬ 
ніе. 

* гёргёЬепзо, аге, задерживать, оста¬ 
навливать одного за другимъ. 

гёргёЪепзбг, огіз, т. сдерживатель = 
порицатель. 

гергешіо, см. гергеЬепбо. 
гёргеззбг, огіз, т. подавитель, укро¬ 

титель, ограничитель. 
гёргігао, ргеззі, ргеззпт, ёге, оттѣс¬ 

нять, осаживать, отс. задерживать, 
останавливать, I) соб.: аЦш: геіго ресіет, 
пятиться назадъ (у).— И) пер., удержи¬ 
вать, подавлять, обуздывать, умѣрять, 
а) неодуш.: Ііі^ат: оііит зітт а сог* 
роге а1<уз. — Ъ) одуш.: сопсііаіат тиШ- 
ішііпет. 

гёргбшіззіо, бпіз, Г. взаимное обѣща¬ 
ніе, обязательство. 

гёргбшіііо, шізі, тіззпт, ёге, взаимно 
обѣщаться, съ своей стороны обѣщать. 

геріо, аѵі, аішп, аге, ползать, особ, 
пер., ползти, плестись. 

* гёрМіаіІо, бпіз, І. отверженіе. 
гёрййіо, аті, аішп, аге, отталки¬ 

вать = отвергать, не принимать (прот. 
аззшпеге, ассіреге, гесіреге), сопДіііопет 
аедиіззітат: сопзіііит зепаіиз а ге 
риЫіса, лишить государство совѣта се¬ 
наторовъ. 

гёрйсИшп, Іі, п. разводъ, расторженіе 
брава. 

гёрйёгазсо, ёге, снова дѣлаться ре¬ 
бенкомъ, впадать въ ребячество. 

* гёри^папіёг, асіѵ. сопротивляясь, 
упрямо, упорно (прот. раііепіег). 
гёрп^папііа, ае, Г. сопротивленіе, 

пер., несогласіе, противорѣчіе (прот. соп- 
согсііа). 
гёрп&пО, аѵі, аішп, аге, противобор¬ 

ствовать, сопротивляться, I) соб., аѣзоі. 
или съ асіѵ. (іогіііег).— П) пер.: 1) вооб., 
противиться, противорѣчить, быть про¬ 
тивъ чего-н., сопіга аідсі: аісі геі; аЬзоі., 
поп гери^по, я ничего не имѣю противъ 
этого; съ пѳ с. соп]. (*(*); съ іпі. (у). — 
2), въ част., противорѣчить, паходитЬся 
въ противорѣчіи, аісі геі. 

гёриіза, ае, і. отказъ, отказъ, а) 
при соисканіи должности, сіоіог гериізае, 
вслѣдствіе полученнаго отказа: аесіііісіа 
(въ отношеніи званія эдила): а рориіо 
гериізат іегге и одно гериізат іегге или 
ассіреге, быть обойдену, не получить 
искомаго мѣста, провалиться. — ѣ) от¬ 
казъ въ просьбѣ, шіШиз геі или (•)•) пиі- 
Іат гериізат Іегге ни въ чемъ не по¬ 
лучать отказа. 
гёрпізйз, йз, т. отраженіе. 
* гёрпп^о, ёге, въ свою очередь колоть. 
гёрпг&о, аѵі, аіиш, аге, снова чи¬ 

стить, снова вычищать, I) соб. и пер.: 
ііег, дѣлать удобопроходимымъ: Ьшпшп 
захіз; пер., саеіит (|). — И) (поэт.) 
теіоп., посредствомъ очищенія удалять, 

іп Аепеа іпегаі тогіаіе. 
гёрйіаііо, бпіз, і. обдумываніе, раз¬ 

мышленіе. 
гёрйіо, аѵі, аіит, аге, I) исчислять, 

вычислять, іетрога. — П) пер., обдумы¬ 
вать, размышлять, соображать, аідсі сит 
апіто или зесит; съ асе. с. іпі.; съ до- 
полн. предл. 
^иіёз, ^иIёііз, Г. I) покой, отдыхъ, 

отдохновеніе, аѣзоі. или съ §еп. зиѣ]. 
(апіті или согрогіз); съ §еп. о^. (ри- 
дпае, отъ сраженія ■]-).— И) теіоп., мѣсто 
отдохновенія (*)*). — Древній §еп. ге- 
^ше; асе. гедиіеіет и гедиіет; аЫ. ге- 
диіеіѳ и гедиіе. 

гёциісзсо, диіёѵі, ^иіёішп, ёге, по¬ 

коиться, отдыхать, I) соб.: 1) вооб.: а) 
о лицахъ, зиѣ итѣга (*(*). — ѣ) о неодуш., 
покоиться, находиться въ покоѣ, геерііе- 
гипі Йитіпа (у): іп иіто, опираться (о 
деревѣ •{*); поэт, съ асе. = давать от¬ 
дыхъ, гарійоз еііаш гедшезсипі Йшпіпа 
сигзиз. — 2) въ част., въ могилѣ покоить¬ 
ся, іп игпа (і*). — II) пер., успокоиваться, 
находить успокоеніе, ех тиіііз тізѳгііз: 
іп зре Ьи^из. 
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гёдиіёіиз, а, пт, отдохнувшій, тііез. 
гёцпіго, цпівіѵі, диШіит, ёге, I) оты¬ 

скивать, пріискивать, искать, 1) соб.: 
«Жрп* Иѣгоз.— 2) пер.: а) = не нахо¬ 
дить, не видѣть, зиЪзі(Иа ѣеііі: тиііоз 
іпсіѳ геяиіго (і*).— Ъ) имѣть нужду, по¬ 
требность, требовать, считать нужнымъ, 
тез гедшгіі (Ші^епііат.—II) спрашивать, 
разспрашивать, разузнавать, 1) вооб., 
аѣзоі.; съ аѣ, ех аѣр): аЦ<1 (о чемъ).— 
2) прегн.: а) изслѣдовать, разслѣдовать, 
гаііопез. — Ь) освѣдомляться, собирать 
справки, яшш ^иізіззеі, иЪіпаш еззеі. 

гёз, гёі, Я соб. предметъ, о которомъ 
идетъ или можетъ итти рѣчь; ото. пред¬ 
метъ въ обширномъ смыслѣ, I) вооб., 
а) предметъ, вещь, существо, гез, дааз 
ѵісіез: гегшп паіига, природа, міръ: са¬ 
ри! гегиш (міра): ігапзтагіпае гез, про¬ 
изведенія: гез ипа зоіачие, единственное 
средство (•)*); отс. гез часто для описа¬ 
нія а) вмѣсто повторенія предыдущаго 
существительнаго, педиѳ а<1 Ьос іетриз 
еі геі зідкіеп!, не заботятся объ этомъ 
{объ этомъ родѣ войскъ); о массѣ оду¬ 
шевленныхъ существъ: зшшпа отпіит 
гегшп егаі, всѣхъ въ итогѣ оказывалось: 
гегшп риісѣеггітиз красивѣйшій (изо 
всего существующаго).—Р) вмѣсто мѣ¬ 
стоименій или прилагательныхъ въ сред¬ 
немъ родѣ, особ, въ падежахъ съ оди¬ 
наковымъ окончаніемъ для всѣхъ родовъ, 
іпоріа отпіит гегшп, во всемъ: отпі- 
Ьиз геѣиз, во всемъ: ^иаѳ гез, что: пе- 
<}ие иііа гез езі, іп ^иа еіс., и нѣтъ ни¬ 
чего, въ чемъ г с.— ѣ) дѣло, положеніе 
дѣла, обстоятельство, происшествіе, со¬ 
бытіе, (іетопзігаге гет, разсказать о 
случившемся: ітрегііиз гегшп, не эна- 
комый съ ходомъ событій (положеніемъ 
дѣлъ, порядкомъ вещей гс): зі гез со&аі, 
если потребуетъ положеніе дѣла (обстоя¬ 
тельства) : гез езі іп зшшпо регісиіо,' по¬ 
ложеніе крайне опасно: тіЬі іесит гез 
е$!, я имѣю дѣло съ тобою: е ге паіа, 
рго ге паіа и одно рго ге, по свойству 
дѣла, по обстоятельствамъ; въ военномъ 
дѣлѣ = сраженіе, подвигъ, апіе гет, пе¬ 
редъ дѣломъ, передъ сраженіемъ: гез 
рориіі Котапі (обстоятельства, приклю¬ 
ченія, исторія р. н.): ѵеіегез гез, древ¬ 
няя исторія. - И) въ част.: 1) само дѣло, 
дѣйствительность, гет оріпог зресіагі 
орогіеге, поп ѵегЬа: рориіі потіпе', ге 
аиіѳт тега зсеіегаііззіто Іаігосіпіо, на 
самомъ дѣлѣ.—2) имущество, состояніе, 
гет сопйсеге (тратить); ріиг. ргіѵаіае 
гез (прот. гез риЫіса).—3) интересъ, 
польза, выгода, сопзиіеге зиіз геѣиз: ех 

гѳ теа, въ мою пользу: е гѳ риЫіса, 
въ пользу (для блага) государства: іп гет 
зиат сопѵегіі, обратить въ свою поль¬ 
зу.— 4) основаніе, причина, только въ 
соединеніи еа (Ьас) гѳ и оѣ еат (Ьапс) 
гет, поэтому, потому: циат оѣ гет, 
почему. — 5) дѣло, гез ОаШсапа: гет 
сит аЦо ігапзі^еге; отс. пер., гез (аісі) 
ез! сит аідо, кто-нибудь имѣетъ дѣло 
съ кѣмъ. — 6) дѣло, какъ основаніе для 
судебнаго процесса = тяжба, процессъ, 
<Іѳ геѣиз аѣ ізіо со^пШз. — 7) гез ри¬ 
Ыіса и (особ, у историковъ) тк одно гез 
общественный бытъ, государственный 
бытъ, государственное устройство, госу¬ 
дарство ; тк. государственныя дѣла, упра¬ 
вленіе государствомъ, государственная 
власть, Кез съ асЦ. см. аф. 

* гёзасго, аге, снимать проклятіе, осво¬ 
бождать отъ проклятія (прот. (Іеѵоѵеге). 

гёзаетіо, Іге, опять, снова свирѣп¬ 
ствовать (I). 

гёзаШо, аті, аішп, аге, отвѣчать на 
привѣтствіе, на поклонъ, аЦт. 

* гёзанезсо, запйі, ёге, опять выздо¬ 
равливать, опять поправляться (карт. •(■). 

гёзагсіо, загзі, загіиш, іге, починять, 
поправлять, I) соб.: іесіа. —И) пер., 
замѣнять, вознаграждать, беігітепішп. 

гёзсшйо, асісіі, зсіззшп, ёге, разры¬ 
вать, разрушать, I) соб. и те!оп.: 1) соб.: 
ропіет, сломать: Іаіеѣгат іеіі, вскрыть 
(•)*): ѵиіпиз, растравить рану (|); ср. 
(карт.) Іисіиз оѣсіисіоз, возобновить улег¬ 
шуюся скорбь (*(*).— 2) теіоп., откры¬ 
вать, пробивать дорогу къ чему, оз иісе- 
гіз (|).—II) пер., отмѣнять, уничтожать, 
считать недѣйствительнымъ, ѵоіипіаіет 
тогілюгит. 

гёзсізсо, всіѵі или зсН, зсііпт, ёге, 
узнавать что-н., получать извѣстіе, аЦф 
Де аЦа гѳ. 

гёзсгіѣо, ѳсгірзі, всгіріит, ёге, опять, 
снова писать, 1) снова набирать, соста¬ 
влять, ех еоДет тііііе поѵаз Іе^іопез. — 
II) писать обратно, отписывать, пись¬ 
менно отвѣчать, съ асе. с. іпЯ—III) пе¬ 
реписывать, а) въ счетной книгѣ снова 
записывать за кѣмъ, гезегіѣеге геіциа, 
писать въ остаткѣ, въ недоимкѣ.— отс.= 
заплатить, шіпциат гезегіѣеге (■}■).— ѣ) 
въ новый списокъ записьтать, аД едиоз, 
какъ шутливая двусмысленность = пере¬ 
вести въ кавалерію, и = перевести во 
всадническое сословіе. 

гёвёсо, вёсбі, зесішп, аге, отрѣзы¬ 
вать, обрѣзывать, I) соб.: !пшсоз (*)*): 
рагіет Де іег^оге (|); въ карт., а<1 ѵі- 
ѵит гез, понимать что въ слишкомъ стро- 
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гомъ смыслѣ слова: йе ѵіѵо аідсі гезе- 
сагѳ, нѳ жалѣть того, что крайне нуж¬ 
но.— II) пер., устранять, удалять, огра¬ 
ничивать, ИЪійіпет: зрет Іопдат, от¬ 
казаться отъ надежды на отдаленное 
будущее (+). 

* гбаешіпо, аге, воспроизводить, зе, 
возрождаться (о фениксѣ *[■). 

гёзёдиог, вёсйіиз (8е^ийіи8) ашп, зё- 
дпі, соб. слѣдовать за кѣмъ = отвѣчать, 
аЦт йісііз (і*): го&апіет Ьіз (і*). 

гёзёго, аѵі, аіипі, аге, отпирать, от¬ 
ворять, открывать, I) соб.: іогез.— И) 
пер., открывать, а) открывать доступъ 
къ чему, дѣлать доступнымъ, Ііаііат &еп- 
ііЪия: аигез. —Ъ) открывать, обнарулсн- 
вать, ап^изіае огасиІа тепііз (і*). — 
с) = начинать, атшт (|). 

гёзегѵо, аѵі, аіиш, аге, I) сберегать, 
откладывать, оставлять, аЦт или аЦй 
ай аЦй: аідй аісі геі: аідсі іп аііисі іет- 
риз. — II) сохранять, а) = спасать, от- 
пез. — Ъ) = удерживать, піЫІ ай зітііі- 
іийіпет Ьотіпіз (ничего человѣческаго). 

гёзёз, 8Ійіз, I) оставшійся сидѣть — 
оставшійся, іп игЬѳ рІеЬз.— II) непо¬ 
движный, праздный, лѣнивый. 

гёзійёо, вёйі, веззиш, ёге, еще сидѣть, 
сидя оставаться, іп гѳ риЫіса; тк. си¬ 
дѣть безъ дѣла, покоиться, ^и5 (гдѣ) г. 
тогіиі; пер , оставаться, находиться, 
іп сопзііо гезійеі ѵігіиііз тетогіа, видны 
проблески, остаются слѣды. 

гёзійо, 8ё(1і, зеззит, ёге, I) садиться 
(чтобы отдохнуть или селиться), об. съ 
іп с. аЫ.; поэт. тк. съ аЫ.~ II) осѣ¬ 
дать, опускаться, 1) вооб.: а) соб.: зі 
топіез гезейіззепі;-поэт., уат)&т гезі- 
йппі сгигіЬиз (<іаѣ.) азрегае реііез, вотъ 
уже ссѣдается рубцами кожа на голе¬ 
няхъ. — Ь) пер.: а) утихать, успокон- 
ваться, превращаться, о страстяхъ, чув¬ 
ствѣ.— р) ослабѣвать, утомляться, па¬ 
дать (о мужествѣ и т. п.). — 2) осѣдать = 
отступать, а) соб.: геіго гезійипі (•(-): 
тагіа іп зе ірза гезійапі (*(•).— Ь)пер.: 
зех тіЪі зиг&аі ориз питегіз, іп диіп- 
Яие гезійаі, пусть гексаметръ смѣняется 
пентаметромъ (у). 

гёзіййиз, а, иш, оставшійся, осталь¬ 
ной; зиЪзі., гезійиит, і, п. остатокъ, 
рѳсипіаѳ, недоимка. 

гёзі^по, аѵі, аішп, аге, I) снимать 
печать, распечатывать, вскрывать, 1) 
соб.: іезіатепіа (•)*). — 2) пер.: а) откры¬ 
вать, дѣлать извѣстнымъ, ѵепіепііа Ма 
(■(*).— Ь) уничтожать, объявлять недѣй¬ 
ствительнымъ, ййетіаЪнІагиш.—с) осво¬ 
бождать, Іишіпа тогіѳ (1*).— П) въ дру¬ 

гую счетную книгу переписывать; ото*, 
поэт. = отдавать, возвращать, отказы¬ 
ваться отъ чего, сипсіа: диаѳ йейіі. 

гёзШо, зіійі, зиіішп, Іге, I) скакать 
назадъ, отскакивать, ай аЦш: іп 1а- 
сиз (*[■); о неодуш., отскакивать, гезіііх 
дгапйо а сиітіпѳ іесіі; въ карт., аЬ Ьос 
егітеп гезіііі (не пристаетъ къ нему). — 
II) пер., отходить назадъ = сокращаться, 
іп зраііиш Ьгеѵе, становиться короче, 
укорачиваться (*(•). 

гёзішиз, а, иш, загнутый вверхъ, 
вздернутый кверху. 

гезіпа, ае, 1*. смола. 
гёзіріо, ёге, имѣть вкусъ чего, отзы¬ 

ваться чѣмъ. 
гёзірізсо, зірйі и аіріі, тк. зіріѵі, ёге, 

I) опамятоваться, приходить въ себя, 
оправляться отъ слабости и т. п. — II) 
приходить въ разумъ, образумливаться, 
опомниться. 

гёзізіо, 8ІІ1І, зШиш, ёге, I) остана¬ 
вливаться, а) въ состояніи покоя пре¬ 
бывать, іЬі: іп ге^по.—Ь) послѣ дви¬ 
женія останавливаться, пріостанавли¬ 
ваться, аЬзоІ. или ехіга Гогез; пер., а) 
останавливаться, зей е§о іп Ьос гезізіо. — 
Ь) вставать на ноги, иЫ Іарзі гезізіа- 
ншз.— II) противостоять, сопротивлять¬ 
ся (соб. и пер.), аЪзоІ. (гезізіепіе зе- 
паш, при противодѣйствіи сената) или 
аісі: (пер.) аісі геі или сопіга аідй * ай 
аідй (напр. тіпіте гезізіепз ай саіаті- 
іаіез регГегепйаз тепз, положительный 
недостатокъ стойкости); съ пѳ сит соіу. 

гёзоіѵо, зоіѵі, збійіит, ёге, развя¬ 
зывать, распускать, I) соб. и пер.: 
1) соб.: ѵезіез (|): е^иоз, распрячь (*{■): 
ѵіг^іпет саіепіз, освободить отъ оковъ 
(•)*).— 2) пер.: а) вооб нарушать связь, 
раздѣлять, Ьшпшп іп рагіез (1*): ]и§и1шп 
аіф тисгопе, зарѣзать кого (і*): іпа 
Ша, обрѣзать (*[■): §1еЪа гезоіѵііиг или 
зе гезоіѵіі, разрыхляется.— Ь) откры¬ 
вать, ііііѳгаз, вскрывать: Гаисез іп ѵегЪа 
(*(•); отс. гезоіѵі, разверзаться (напр. гѳ- 
зоіиіае пиЬез *(•).— с) разлагать, раство¬ 
рять, расплавлять, піѵет (|). — й) раз¬ 
гонять, разсѣвать, іепеЬгаз (•(■).— II) 
карт.: а) (поэт.) разгонять, разсѣвать, 
полагать конецъ, сигаз: Іііет Іііе (|). — 
Ь) лишать упругости, отс. разслаблять, 
ослаблять, изнѣживать, согриз (*}*): ітгаа- 
піа іег^а (і*): ^асиі іоііз гезоіиіа тейиі- 
Из, я лежала въ упоеніи, охватившемъ 
все мое существо (і*) — с) уничтожать, 
дѣлать недѣйствительнымъ, нарушать, 
З'ига рийогіз (-(*).•—й) освобождать, іѳ 
ріасиіа пиііа гезоіѵепі (у). — ѳ) распу- 
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тыкать, разрѣшать, разъяснять, боіоз 
іесіі (ЬаЪугіпіЪі) атЪадез^ив (обманчи¬ 
вые ходы лабиринта = научить кого, 
какъ найти дорогу въ лабиринтѣ *}*). 

* гёзбпаЪШз, е, отдающійся звукомъ, 
(объ эхѣ). 

гёзбпо, аѵі, аге, I) іпіг.: а) отдаваться 
звукомъ, отзываться, откликаться, огла¬ 
шаться, ѵосі, Отзываться, отвѣчать на 
голосъ (|): аебез ріапдогіѣиз гезопапі 
(*(•); особ, объ эхѣ.—Ъ) издавать звукъ, 
звучать, арез гезопапі;, жужжатъ (*)*). — 
II) іг. а) отзываться чѣмъ, повторять 
что, АтагуШба (о лѣсахъ *}•): ігізіе еі 
асиіит, издавать унылый и пискливыя 
голосъ (і*). — Ь) прегн., оглашать, Іисоз 
сапіи (у). 

гёзбпиз, а, пш, отдающійся звукомъ, 
откликающійся, ѵох, отраженный голосъ, 
отголосокъ (і*). 

гёзогЪёо, ёге, опять поглощать. 
гёзресіо, аѵі, аіит, аге, іпіг. и іг., 

I) посматривать назадъ, оглядываться, 
а) соб.: асі ігіЬипаІ. — Ь) пер., обра¬ 
щать вниманіе, имѣть попеченіе, іпіиеп- 
іез еі гезресіапіез; съ асе., ріоз (о бо¬ 
гахъ •(•). — И) теіоп., ожидать, раг пш- 
пиз аЪ ак*о. 

гёзресійз, йз, т. I) обращеніе взора на¬ 
задъ, а) соб.: зіпѳ гезресіи іидеге, безъ 
оглядки. — Ъ) пер., вниманіе, уваженіе, 
съ деп., гезресіат ЪаЪеге аіф геі, при¬ 
нимать въ уваженіе, въ разсужденіе 
что-н.; часто гезресіи съ деп. = изъ 
уваженія, во вниманіе къ чему, имѣя 
въ виду что: зіпе гезресіи съ деп., не 
взирая на гс. — II) теіоп., возможность 
искать помощи, убѣжища, помощь, 
убѣжище, съ асі с. асе. (напр. асі По¬ 
тапов); съ деп. (напр. ѵісіогіае). 

гёзрегдо, зрегзі, зрегзпт, ёге, окро¬ 
плять, опрыскивать, ташіз или аЦт 
запдиіпѳ (сгиоге). 

гёзрегзіо, бпіз, і*. онроплсиіе, опры¬ 
скиваніе. 

гёзріеіо, зрехі, зресіит, ёге, іпіг. и 
іг., смотрѣть назадъ, оглядываться, I) 
соб., аЪзоІ. или аб а^т; съ асе. частью= 
оглядываться на кого, что, обращать 
взоры на кого, что (аЦш, ІгіЬипаІ); 
частью = увидѣть за собою, замѣтить 
ва собою (дпоз иЬі гех гезрехіі: тоепіа 

; съ асе. с. іпі. = видѣть, замѣчать. — 
II) пер., оглядываться на что, а) вспо¬ 
минать что, зраіішп ргаеіегііі іегаро- 
гіз. — Ъ) обращать вниманіе, принимать 
въ уваженіе, имѣть въ виду, «) вооб., 
акрп. — /?) имѣть попеченіе, заботиться, 
сопшюба рориіі. — с) касаться кого = 

лежать на комъ, аб Ьипс зишша іт- 
регіі гезрісіеЬаі. — б) имѣть въ виду = 
ожидать, надѣяться, зиЪзібіа: зрет аЬ 
Еотапіз. 

* гёзрігатёп, тіпіз, п. дыхательный 
каналъ, дыхательное горло. 

гёзрігаііо, бпіз, Г. I) дыханіе, а) соб.; 
отс. зіпе гезрігаііопѳ рпдпаге, безъ от¬ 
дыха, безъ перерыва. — Ь) теіоп., пере¬ 
рывъ, остановка въ рѣчи. — II) испаре¬ 
ніе, адиагшп. 

* гёзрігаіиз, й, ш. дыханіе. 
' гёзріго, аѵі, аіит, аге, I) выды¬ 

хать, апітат, испустить духъ. — II) 
дышать, переводить духъ; отс. пер., о 
лидахъ *= опамятоваться, оправляться 
отъ страха, боязни, бѣды (тк. а теіи и 
т. п.); объ обстоятельствахъ, успокои- 
ваться, ослабѣвать, утихать, оррпдпа- 
ііо гезрігаѵіі. 

* гёзріепбёо, ёге, отражать свѣтъ,, 
блистать, сверкать (*[■). 

гёзропбео, зропбі, зропзшп, ёге, от¬ 
вѣчать, I) соб., отвѣчать, давать от¬ 
вѣтъ (устно или письменно), аіеі: аіеі 
геі (напр. сгітіпіЬиз): аб аЦб, абѵег- 
зиз ак}б: бѳ аЦа гѳ (напр. бе аихіііо 
тіііепбо): тиііа, піЬіІ; пер., заха ге- 
зропбепі ѵосі, скалы откликаются (тк. 
гезропбепі йеЬіІе гірае ■[■); съ иі с. 
сопр, прегн. = дать отвѣтъ, чтобы = 
въ отвѣтъ приказать. — Въ част., а) 
поучая отвѣчать, о юристахъ = давать 
совѣтъ насчетъ чего, разъяснять что, бе 
^е, ,щз: ^ига сіѵіса (•}*); объ оракулахъ» 
жрецахъ, прорицателяхъ, давать пред¬ 
сказаніе (тк. ех ргобідііз, ех поііз сог- 
рогіз), съ асе. с. іпГ. іиі. асі. — Ь) 
при перекличкѣ откликаться (говорить: 
„здѣсь"); отс. являться, объ отвѣтчи¬ 
кахъ, въ судъ, тк. о солдатахъ (аб по- 
тіпа поп гезр.); отс. въ карт., гезроп- 
безпѳ іио потіпе, оправдываешь ли ты 
свое прозваніе ? (смѣешь ли ты признать 
эту похвалу принадлежащей тебѣ? •(•).— 
с) передъ судомъ гс оправдываться, —- 
II) пер., а) соотвѣтствовать, быть сход¬ 
нымъ, быть согласнымъ, аіеі, аіеі геі: 
аб аЦб (напр. еѵепіиз аб зрет гезроп- 
біі, исходъ оправдалъ ожиданіе). Ъ) 
по положенію соотвѣтствовать, лежать 
противъ (насупротивъ), сопіга гезропбеі 
іеііиз (•(•). — с) при расчетѣ, исполне¬ 
ніи обѣщанія отвѣчать = заплатить, аб 
іетриз (въ срокъ). — б) по силамъ со¬ 
отвѣтствовать = быть достаточно силь¬ 
нымъ, огаііопі Шогшп, отвѣтить на ихъ 
рѣчь. 

гёзропзіо, бпіз, отвѣтъ на ЧТО-Н. В» 
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возраженіе, опроверженіе (прот. іпіег- 
го^аііо). 

гёзропвііо, аѵі, аге, давать отвѣтъ, 
давать совѣтъ, разъяснять что, о юри¬ 
стахъ. 

гёвропзо, аге, отвѣчать, гірае гезроп- 
«апі, откликаются (•)*); поэт, пер., пе 
уступать, противиться, аісі гѳі (напр. 
сирійіпіЪиз: сепів, пренебрегать обѣ¬ 
дами: раіаіо, драть нёбо, о жесткой 
пищѣ). 

гёзропзшп, і, п. отвѣтъ; въ част., 
а) отвѣтъ оракула, прорицаніе. — Ь) от¬ 
вѣтъ юриста, совѣтъ. 

геврнЪИса, см. гез. 
гёзрйо, врйі, ёге, выплевывать, из¬ 

вергать, I) соб.: іпѵізиш сайаѵег (о ве- 
млѣ і*).— II) пер., отвергать, не прини¬ 
мать, аЦт, аіяй. 

гёзіа&по, аге, выступать изъ бере¬ 
говъ, разливаться (о водахъ); пер.., Іаіе 
із Іосиз гезіа^паі, образуетъ обширное 
озеро. 

гёзіанго, аті, аіит, аге, возобновлять. 
гёзіісйіа, ае, і*. веревочка. 
* гёзіінсііо, бпіз^ і\ гашеніе, тушеніе. 
гёвііп^ио, вііпхі, вішсіит, ёге, таг 

оить, тушить, I) соб.* і^пеш: а^егсш 
(горящій валъ); аЬзоІ., ай гезііп^иепйиш 
(тушить огонь) сопсиггепі. — И) пер.. 
a) желанія и страсти унимать, укро¬ 
щать, усновоивать, умѣрять, агйогет 
сирійііаіит: ойіит. — Ь) обстоятельства 
гс подавлять, превращать, ейіііопет, 
апітоз Ьотіпит 8епзиз^иѳ тогіѳ ге- 
зііп^иі. 

* гёзіірйіаііо, бпіз, і. взаимное обя¬ 
зательство, взаимное обѣщаніе. 

гёвіірйіог, агі, взаимно требовать обя¬ 
зательства, обѣщанія. 

гёвііз, із, Г. веревка, канатъ. 
гёзіііо, аге, останавливаться, отста¬ 

вать, медлить. 
гёзііійо, йі, йіиш, ёге, I) снова ста¬ 

вить на прежнее мѣсто, 1) вооб.: агЪогет 
(у). — 2) прегн.: а) слова приводить, поз¬ 
волить возвратиться, аЦт (іп раігіат): 
ѵіг^іпез зозрііез Котат ай ргоріпдиоз.— 
b) возвращать, отдавать назадъ, а^т 
аісі: а^гит аісі: Оаіііаз, снова присо¬ 
единить къ государству: Агрі гезіііиіі 
ай Еошапоз; пер., зе аісі, снова стать 
чьимъ-л. другомъ, снова подружиться съ 
кѣмъ: іиат саііійііаіет, снова (еще) по¬ 
казать. — И) приводишь въ прежнее со- 
стошіе, а) возстановлять, возобновлять, 
піигоз. — Ъ) снова исправить, йерга- 
ѵаіа. — с) снова приводить въ порядокъ, 
огйіпез, асіет: сотаз йіз^есіаз (*(•). — 

й) возобновлять, ргоеііит, Ьеііига. — е) 
снова приводить въ извѣстное состояніе 
ргоѵіпсіат іп апіщиит зіаіит; акрп іп 
терпит, снова возводить на престолъ: 
аЦт (возвратить кому имѣніе со всѣми 
правами и преимуществами): аЦт или 
ргаѳйіа іп іпіе&гит, приводить кого, по¬ 
мѣстья въ прежнее состояніе: аЦт іп 
атіеіііат зиат, снова сдѣлать своимъ 
другомъ: .іийісіа (Уеггіз), кассировать 
приговоры В. — Г) поправлять, возна¬ 
граждать, йатпа: ѵіт, вознаградить 
вредъ, причиненный насиліемъ. 

гёзШіШо, бпіз, Г. I) возстановленіе. — 
II) отозваніе, а) изъ изгнанія = возвра¬ 
щеніе прежнихъ правъ и преимуществъ.— 
Ь) помилованіе, йатпаіогшп. 

гёзіШНйг, бгіз, т. возстановитель, 
возобновителъ, іетріогшп, ваіиііз. 

гёзіо, зШі, аге, I) противостоять, со¬ 
противляться, оказывать сопротивленіе, 
тк. ітрегз., 4иа тіпіта ѵі гезіаіиг. — 
II) оставаться, 1) = оставаться, быть 
въ остаткѣ, а) о неодуш.: йопа реіадо 
еі йаттіз гезіапііа, оставшіеся отъ пла¬ 
мени и моря, т.-ѳ. не погибшіе въ пла¬ 
мени ивъ морѣ (•(')): гезіаі, иі еіс. или 
(•)•) съ іп(., остается что-н. сдѣлать: поп 
пли піЫІ аііий гезіаі пізі или диат съ 
іпГ.— Ь) о лицахъ: а) вооб.: йѳ ѵідіпіі 
(у). — оставаться = еще быть въ жи¬ 
выхъ, диі раисі айтойшп гезіапі: пипс 
е^о гезіо (*(•). — 2) = еще предстоять, 
диой гезіаі на будущее время, впредь: 
Ьос Ьаііо гезіаге (что Лацій ждетъ та¬ 
кой жребій) сашші съ асе. с. іпГ. (•(•): 
гезіаі съ іп!*. (*(*). 

гёзігіеіё, айѵ. а) скудно, скупо, Га- 
сегѳ ій. — Ь) тщательно, точно, строго 
ргаесіреге, оЬзегѵаге. 

гёзігісіиз, а, иш, РАф. а) скупой, 
Ъото: ай Іаг^іепйит ех аііепо гезігіе- 
ііог. — Ъ) строгій, ітрегіит. 

гёзігін^о, зігіпхі, зігіеінт, ёге, туго 
стягивать, связывать назадъ, а) соб.: 
Іасегіоз (*|*). — Ъ) пер., сжимать, апі- 
тшп таезііііа (сердце печалью). 

гёзнііо,' аге, отскакивать, а) вооб.: 
іеіа гезиііапі е^аіей (*|*). — Ъ) объ эхѣ, 
отражаться, отдаваться, іта^о ѵосіз ге- 
зиііаі (*|*), прегн., о мѣстности, соііез 
сіатогѳ гезиііапі, оглашаются (*}•). 

гёзишо, зишрзі, зишріиш, ёге, I) 
опять, снова брать, снова приниматься 
за что, іаЬеІІаз (*)*). — II) пер.: а) снова 
взять на себя, йерозііат роіезіаіѳта. — 
Ь) снова получать, ѵігез (*(*). — с) снова 
предпринимать = возобновлять, ри§пат. 

гёзйршо, аѵі, аіит, аге, назадъ гнуть. 



гбзйріпиз — 657 - гёігасіо 

назадъ закидывать, аззигдепіеш шпЬопе, 
повалить навзничь. 

гёзйріпиз, а, нт, назадъ загнутый, 
а) назадъ наклоненный, навзничь ле¬ 
жащій. — Ь) теіоп., задирающій носъ, 
гордый, надменный. 

гёзиг&о, зиггехі, зиггесіит, ёге, опять 
вставать, снова подниматься (объ одуш. 
и неодуш.; поэт, о лунѣ = снова всхо¬ 
дить); пер., снова пробуждаться, гезиг- 

атог (1*). — о разоренныхъ горо¬ 
дахъ и государствахъ, воскресать = 
снова вырастать (прот. соггиеге, сопсі- 
боге). 

гёзнзсИо, аіиш, аге, снова пробу¬ 
ждать, опять возбуждать, розііаш или 
ѵеіегет ігат (!). 

* гёіагбаііо, опіз, Г. замедленіе, оста¬ 
новка. 

гёіагбо, аѵі, аіиш, аге, замедлять, 
задерживать, I) соб.: аЦш іп ѵіа. — II) 
пер., задерживать, удерживать, ііііиз 
апітоз аЦие ітреіиз. 

гёіё, із, п. сѣть, тснёто. 
гёіё^о, іехі, іесіит, ёге, открывать, 

I) соб.: а) вооб.: ресіиз, обнажить (!): 
Ьото геіесіиз, не защищенный щитомъ 
(!). — Ь) поэт., дѣлать видимымъ, освѣ¬ 
щать, огЬет габііз (!). — И) пер., от¬ 
крывать, выводить наружу, обнаружи¬ 
вать, агсапшп сопзііішп (!): зсеіиз (!). 

гёіешріо, аге, см. 2. геіспіо. 
гёіспбо, іепбі, іепзиш и іепіиш, ёге, 

спускать, ослаблять, агсиш (!). 
гёіепііо, опіз, I. удерживаніе, задер¬ 

живаніе. 
1. гёіепіо, аѵі, аіиш, аге (іпіепз. 

отъ геііпео), удерживать, останавливать, 
1) соб.: а^т или зе. — II) (поэт.) пер., 
отъ гибели удерживать = поддерживать, 
сохранять, Ьотіпшп зепзиз ѵііаздие. 

2. гёіепіо (гёіешріо), аѵі, аіиш, аге, 
(ге и Іепіо) снова пробовать, слова 
пытаться, опять приниматься за что 
(поэт.), аЦб или съ іпГ. 

гёіехо, іехйі, іехіиш, ёге, I) разо¬ 
ткать, 1) соб.: іеіат, распустить ткань.— 
2) пер.: а) вооб.: сіиш Іипа диаіег ріе- 
пиш іепиаіа геіехиіі огЬет, уменьшала 
(!). — Ь) переработывать, передѣлывать, 
зсгіріогшп диаедие (у). — с) отмѣнять, 
объявлять недѣйствительнымъ, не при-* 
знавать, ргаеіигат: огаііопет, отречься 
отъ р. — И) снова выткать; отс. поэт, 
пер. = возобновлять, повторять, огЬез: 
ргорегаіа іаіа (ѵііае). 

гёііагіпз, Ік т. наметчикъ сѣти (гла¬ 
діаторъ, снабженный сѣтью, которую 
онъ старался накинуть на голову про¬ 

тивника, и трезубцемъ для пораженія 
противника). 

гёіХсепіІа, ае, і*. молчаніе (прэт. Іоси- 
ііо); въ част., умолчаніе о чемъ-н. 

гёіісёо, сйі, ёге, I) іпіг. молчать, хра¬ 
нить молчаніе, аЪзоІ. или бе іп]игііз; съ 
баі., молчать передъ кѣмъ = не отвѣ¬ 
чать кому.— II) 1г., умалчивать, скры¬ 
вать, ак^б. 

гёіісйінт, і, п. гёіісйіиз, і, т. сѣтка, 
сѣточка, а) вооб., геіісиіиш рапіз (!).— 
Ь) какъ мѣшочекъ для бросанія мячи¬ 
ковъ (|). 

гёііпасйіит, і, п. все, чѣмъ что-либо 
держится, поэт. = веревка, канатъ, лям¬ 
ка, поводъ, вожжи. 

гёііпепз, епііз, РАс1р держащійся чего, 
соблюдающій, наблюдающій, съ §еп. 

гёііпёо, ііпйі, іепіиш, ёге, I) удержи¬ 
вать, 1) соб.: а) удерживать, задержи¬ 
вать (прот. бітіііеге), а) одуш.: тііііеэ 
іп Іосо: Іе&іопез аб игЬет: соіюгіез 
ариб зе. — р) неодуш.: Іасгітаз, удер¬ 
живаться отъ слезъ (!).— Ь) удерживать, 
оставлять у себя, агтогиш рагіет іег- 
ііат іп оррібо: аЦт оЬзібет (въ каче¬ 
ствѣ з.), тк. завоеванный городъ гс 
удерживать за собою, отстоять, оррі- 
бшп. — 2) пер.: а) удерживать въ долж¬ 
ныхъ границахъ, сдерживать, гаѣіет 
(!): апітоз зосіогит іп йбѳ. — Ь) удер¬ 
живать, сохранять, ]из зиит: ргізііпаш 
ѵігіиіет: оШсіит, исполнить свой долгъ : 
тетогіат аіф геі или а^б тетогіа, 
помнить что: соттізза (объ ушахъ !).— 
II) держать, аЦб тапи: оге зио ѵоіи- 
сгез ѵа^аз (!); пер., связывать, геісп- 
іиз ашоге. 

гёіощиёо, іогзі, іогіит, ёге, назадъ 
вертѣть, назадъ обращать, поворачи¬ 
вать, I) соб.: сиггшп (!): осиіоз, откло¬ 
нить въ сторону -свои взоры (= отвер¬ 
нуться !): осиіоз аб игЬет: а&теп ге- 
іогдиеіиг аб бехігат, дѣлаетъ поворотъ 
направо: сариѣ іп зиа іег^а, склонить 
(!): шашіз, связать назадъ (!): атіс- 
іит или рапіЬегае іег^ит, закинуть 
назадъ, накинуть (!): геіогіае Іііоге ѵіо- 
Іепіег ипбае, отхлынувшія (!): КЬоеіит 
Іеопіз пп^иіЬиз, опрокинуть (!). — II) 
пер.: перемѣнить, шепіеш (!). 

гёіоггібиз, а, ши, засохшій, изсохшій. 
* гёігасіаііо, опіз, Г. отказъ, сопро¬ 

тивленіе. 
* гёігасіаіпз, а, иш, РАбд. перерабо¬ 

танный, исправленный. 
гёігасіо, аѵі, аіиш, аге, I) опять, 

знова трогать, снова хватать, брать, 
приниматься за что-н., I) соб.: іеггит 
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(■}•): ѵиіпега, растравлять (+): ѵоіа тапи, 
трогать рукою вожделѣнный образъ 
{•}•). — 2) пер,, а) снова употреблять, 
ѵегЬа йсзиеіа (і*). — Ь) снова обдумы¬ 
вать, обсуждать, Га іа (•)*).—II) оттягивать 
назадъ; отс. пер.: а) брать назадъ, от¬ 
казываться, йісіа (-)-). — Ь) отказываться, 
противиться, сопротивляться, ^ш<1 ге- 
(гасіаз? (•)*): пиііо геігасіапіе. 

гёігасіиз, а, иш, РАсЦ. отдаленный, 
скрытый (о мѣстности), тк. съ аЬ с. аЫ. 

гёігаііо, ігахі, ігасіит, ёгс, I) назадъ 
влечь, А) = назадъ влечь, назадъ та- 
щить, назадъ тянуть, 1) соб.: а) вооб.: 
ресіет (і*): НаппіЬаІет іп АМсат. — 
Ъ) въ част., бѣглеца приводить назадъ, 
заставить возвратиться, акрп. — 2) пер.: 
a) отвлекать, отклонять, удерживать, 
сопзиіез а Гоебѳге; спасая, аЪ іпіегііи, 
спасти отъ гибели. — Ъ) удерживать = 
не отдавать, акрі. — с) зе, уклоняться 
(отъ участія въ чемъ-н., содѣйствія и 
т. п.). — В) опять, слова влечь, тащить, 
приводить, Тгеѵегоз іп агта. — II) влечь, 
тянуть куда-н., пер., въ извѣстное по¬ 
ложеніе вовлекать, іп осіііші ]и<іісІ5, на¬ 
влечь ненависть судьи. 

гёігесіо, см.» геігасіо. 
гёігіЪйо, ігіѣйі, ІгІЬйіит, ёге, I) об¬ 

ратно давать, отдавать, ресипіаш рори- 
Іо. — II) давать, уступать (кому, что 
слѣдуетъ, должное), аісі &исіит, ^иѳт 
шегиіі. 

гёігб, а<1ѵ. назадъ, I) соб.: а) на во¬ 
просъ куда? = назадъ, обратно, іи&еге: 
(іагѳ Ііпіеа, плыть назадъ (і*). — Ъ) на 
вопросъ гдѣ? == позади, сзади, ^иісі. геіто 
аЦиѳ а іег^о йегеі, пе ІаЬогеі. — II) 
пер.: 1) о времени, назадъ, назади, диой- 
сипмріѳ геіто езі, что ни прошло, все 
прошедшее (і*). — 2) въ другихъ отноше¬ 
ніяхъ = а) вооб. назадъ, яиіпаш зепіеп- 
ііа ѵоЬіз ѵегза геіто? почему вы снова 
приняли прежнее рѣшеніе (т.-е. отчего 
вы снова попрежнему враждуете? і). — 
b) въ част., наоборотъ, ѵісіегш’зиз геіто. 

гёігогзшп и гёігогзиз, асіѵ. назадъ, 
обратно; пер., наоборотъ. 

гёігоѵегзиз, а, шп, назадъ обращен- 
еыв (|). 

гёігйзиз, а, пт, отдаленный, скрытый, 
гёішміо, іййі, ійзит (іппзит), ёге, 

дѣлать тупымъ, притуплять, I) соб.: 
іеішп (+): Гѳггшп ф; въ карт., ншсго- 
пет зііІі или іп^епіі (тк. іп^епіа геѣиза, 
прот. асиіа): іеггиш аіф, разстроить 
злодѣйскіе замыслы: ^Іасііоз іп геш ри- 
Ыісат (Іезігісіоз, предупредить государ¬ 
ственный переворотъ. — II) пер., пода¬ 

влять, укрощать, ослаблять, ішреіиш 
іггитрепііиш: Ііп^иаз (злоязычіе) Аеіо- 
Іогит: зегтопез. 

гёпз, і, т. и гёа, ае, Г. подсудимый, 
обвнпяемый (прот. ассизаіог, ^иаезі^ог, 
Іи^ех), съ &еп. (напр. саріііз, въ уго¬ 
ловномъ преступленіи), рѣже съ <1ѳ с. 
аЫ. (<1ѳ ѵі): гейт Гассге или а^еге, об¬ 
винять, отдавать подъ судъ: гешп йегі 
или а§і, обвиняться, быть подъ судомъ; 
пер., а) виновный въ чемъ, виновникъ, 
ЬеІІі, сиірае аііепае. — Ъ) связанный 
чѣмъ, отвѣчающій за что, ѵоіі, обязан¬ 
ный исполнить обѣтъ = получившій же¬ 
лаемое (-}*). 

гётаісзсо, таійі, ёгс, выздоравливать, 
I) соб., орѳ ^иа геѵаіезсеге роззіз (*)*). — 
II) пер.: оправляться, опять усилп- 
ваться, снова пріобрѣтать прежнее зна¬ 
ченіе. 
гёѵёЪо, ѵехі, ѵесіит, ёге, назадъ 

везти, отвозить, назадъ отправлять (на 
плечахъ, на лошади, на кораблѣ, на тѳ- 
лѣгѣ 2с), а) асі. и разз.: іеіа (|); карт., 
Тгсдапаш игЬет, снова основать (і*). — 
Ь) тесііаі. геѵеЬі, ѣхать назадъ, возвра¬ 
щаться, іпсіѳ а<і ргоеііиш: сііаіо ѳдио 
а<1 игЬет. 

гёѵеііо, теііі, тиізит, ёге, I) отры¬ 
вать, срывать съ чего, вырывать, выдер¬ 
гивать, а) соб.: сгисет: іеіит аЬ аііа 
гасіісѳ (і*); поэт., издие ргохітоз адгі 
іегтіпоз (отодвигать границы = расши¬ 
рять свои владѣнія): шогіе аЪ аф гѳ- 
ѵеііі. — Ь) пер., изгонять, іоіит сопзи- 
Іаіит ех отпі тѳтогіа, предать полному 
забвенію. — II) разрывать, взрывать, 
зириісгшп (вм. этого поэт сіпегет та- 
пезѵе). 

гётёіо, аѵі, аіит, йге, открывать, 
обнажать. 

гёѵёпіо, тёпі, тепіиш, іге, приходить 
назадъ, возвращаться. 

гёѵёга, см. гез II, 1. 
гёѵегЬёго, аге, отбивать, отбрасывать, 

разз. геѵегЬегагі тк. = отскакивать. 
* гётёгепйиз, а, иш, РАсЦ. достопо¬ 

чтенный (•(*). 
гёѵёгепз, епііз, РА<Ц. исполненный 

уваженія, почтительный, ег§а раігет. 
гёѵёгепЮа, ае, I. уваженіе, почтеніе, 

благоговѣніе, аіф или асіѵегзиз аідт 
(къ, передъ кѣмъ). 
гёѵёгёог, ѵёгііиз вит, ёгі, I) бояться 

кого, чего, избѣгать, соеіднп Ьотіпит: 
зизрісіопет. — И) имѣть (чувствовать) 
уваженіе, почтеніе, уважать, почитать 
что, ѵігіиіет. 

гёѵегзіо (гёѵогзіо), бпіз, І. повора- 
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чиваніе, поворотъ, тк. возвращеніе, воз¬ 
вратъ (тк. пер., напр. іеЬгіз). 

гбѵегіо (гёѵогіо), ѵегіі (ѵогіГ), ѵег- 
8шп (ѵогзиш), ёге, и гбѵсгіог (геѵЪг- 
іог), ѵсгвиз (ѵогзиз) вит, ѵегіі (ѵогіі), 
возвращаться, 1) соб. (прот. ргойсізсі, 
сіізсейеге), аЬзоІ. или съ асіѵ. (ипйе, ве¬ 
то); съ ех с. аЫ. (напр. ех Іпбіа, ех 
іііпеге); съ аЬ с. аЫ. (напр. аЬ Осеапо); 
съ асі с. асе. мѣста или лида (напр. асі 
паѵев, ай виов); съ іп с. асе. (напр. іп 
<1отоз, іп сопііопет); съ виЬ с. асе. 
(напр. виЬ апіга ■(■). — 2) пер.: іп §га- 
ііат сит аф, помириться съ кѣмъ: ай 
запііаіет, образумиться, опомниться. 

гёѵіпсіо, ѵіпхі, ѵіпсіит, Іге, I) свя¬ 
зывать назадъ, сзади, зиѵепіз тапиз 
розі іег^а геѵіпсіив (*(*). — II) привязы¬ 
вать, прикрѣплять, скрѣплять, утвер¬ 
ждать, а) вооб.: аЦт (*(*): 20пат сіе ро- 
віе (•(•): іеііигет (островъ Делъ) е*Му- 
сопо Оуагодие, прикрѣпить къ М. и Г., 
т.-е. дать постоянное мѣстопребываніе у 
М. и Г. (+). — Ь) прегн. обвивать, окру¬ 
жать, іетріит ігопйіЪиз (*(■). 

гёѵіпсо, ѵісі, ѵісіит, ёге, побѣждать, 
одолѣвать, I) соб.: саіегѵае сопзіііізіи- 
ѵепів геѵісіае (*(*). — II) пер.: а) вооб.: 
соіуигаііопет, подавить. — Ь) въ част., 
уличать, изобличать, опровергать, аідт, 
геѵіпсі а1с]з ^ийісіо. 

гёѵігезсо, ѵігйі, ёге, опять дѣлаться 
зеленымъ, снова зеленѣть, I) соб.: вііѵае 
геѵігевсипі (і*). — И) пер., обновляться: 
а) снова молодѣть, геѵігезсеге роззѳ ра- 
гепіет (*(*). — Ь) въ полит, отношеніи, 
снова расцвѣтать, дѣлаться сильнымъ, 
крѣпнуть, аЬвоІ. или ай аідй. 

гёѵізо, ѵібі, ѵівит, ёге, снова смо¬ 
трѣть, осматривать, снова приходить, 
снова посѣщать, заходить, навѣдываться, 
а^т, аЦй; поэт., аиі диае іогіипа ва- 
іів йі^па геѵізіі (іе), какое выпало тебѣ 
на долю счастіе, достаточно соотвѣт¬ 
ствующее твоему положенію (у). 

гёѵіѵівсо, ѵіхі, ёге, снова оживать,, 
воскресать (соб. и пер.). 
гёѵбсаЫІіз, е, возвратимый, об. поп 

геѵ. = безвозвратный. 
гёѵбсашёп, тіпіз, п. отзывъ, откло- 

еяющее отъ чего-н. предостереженіе (*]*). 
гёѵбсаііо, бпів, С. I) вторичный зовъ, 

вторичное произношеніе, ѵегЬі (*(*). — 
II) отзываніе^ отзывъ, а ЬеІІо. 

гёѵбсо, аѵі, аінш, аге, I) опять звать, 
А) опять звать, снова (вторично) при¬ 
зывать, а) какъ госуд. і. 1.: іп зиШ*а- 
&іит (къ подачѣ голосовъ). — Ь) какъ 
суд. і. 1., снова призывать въ судъ, 

Ьотіпет. — с) какъ сценич. і. I., вызы¬ 
вать, требовать повторенія (наше: кри¬ 
чать Ьів), геѵосаіив еапйет гет йісеге.— 
й) какъ воен. і. і., уволенныхъ въ от¬ 
пускъ солдатъ призывать, тііііев. — В) 
съ своей стороны призывать, а) вооб.: 
іпйе іЬі е§о іе геѵосо. — Ь) въ отвѣтъ 
призывать, съ своей стороны пригла¬ 
шать; аЪз., поп геѵ., самому не при¬ 
глашать (гостей). — II) назадъ звать, от¬ 
зывать, А) въ узкомъ смыслѣ; 1) соб.: 
а) вооб.: а^ш йѳ Іе^аііопе (должность 
посла): аЦш а тогіе (•(•): а^т ѳх ііі¬ 
пеге; о неодуш., зрев Затпііез ай Саи- 
йіит гигзиз геѵосаѵіі, заставила возвра¬ 
титься къ К.; поэт, съ веществ, объект.: 
отводить, обращать назадъ, йисіиз: ре- 
йет аЬ аііо, отступать, шітиться: §га- 
йиш, возвратиться: агіиз деіійоз іп ѵіѵит 
саіогет, влить жизненную теплоту назадъ 
въ холодные члены. — Ь) въ част., а) какъ 
воен. і. і., отзывать, Іе^іопез аЬ ореге; 
поэт., Яитіпа зі§по йаіо. — р) назадъ, 
обратно приносить, аигшп еі отпіа ті- 
Іііагіа зі^па: ЬегЪаз, назадъ доставать 
(изъ листовика = отрыгать) (|). — 2) 

пер., отзывать назадъ: а) возстановлять, 
возобновлять, ѵігез: апітоз, снова обод¬ 
риться, мужаться (і*). — Ь) отвлекать, 
возвращать, приводить назадъ, Ьотіпит 
тепіез аЬ акр ге ай аіцй: зе ай зѳ 
геѵосагеи одно зе геѵосаге, опомниться; 
отс. а) отвлекать = отклонять, удержи¬ 
вать, аЦт а іапіо зееіеге. — в) брать 
назадъ = уничтожать, іасіа (|): ІіЬег- 
іаіет. — у) геѵ. зе, освободиться отъ 
общенія съ кѣмъ, геѵосаге зе поп роіе- 
гаі. — В) въ широкомъ смыслѣ, назадъ, 
т.-е. къ себѣ звать, призывать (къ себѣ 
пли куда-н.), 1) соб.: аЬі, ^ио Ыапйае 
Зиѵепит іе геѵосапі ргесез (*(-). — 2) пер.: 
а) относить къ чему, аідй ай зиаз гез 
(положеніе). — Ь) куда-н. приводить, до¬ 
водить, гет ай тапиз: аЦй іп йиЬішп, 
дѣлать сомнительнымъ, подвергать сомнѣ¬ 
нію: отпіа ай зиат роіепііат, поль¬ 
зоваться всѣмъ для увеличенія своего мо¬ 
гущества: зрет сопзиіаіиз іп рагіет, 
раздѣлить: ай зе тахіті Гасіпогіз егітеп, 
навлечь на себя обвиненіе. — с) отсы¬ 
лать куда-н., акрп ай аіф аезіітаііопет 
ігитепіі.—й) устраивать что-н. сообразно 
съ чѣмъ, соображаться въ чемъ-н. съ 
чѣмъ, геіщиаз гез ай Іисгит ргаейапщие. 

гёѵбіо, аѵі, аіпт, аге, назадъ летѣть, 
назадъ улетать (прот. айѵоіаге); пер., 
геѵоІаі іеіит (*[-). 

гёѵбШЪШз, е, удобио назадъ кати¬ 
мый (■)*). 
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гбѵоіѵо, ѵоіѵі, ѵбійішп, ёге, назадъ 
катить, скатывать, 1) соб. и пер.: 1) 
вооб.: а) іг.: поэт., г. гигзиз ііег опте, 
обратно проходить весь путь: геѵоіиіа 
аезіи заха, снова'облитыя волною.— 
Ь) гейѳх. и тесііаі., геѵоіиіиз е^ио, упав¬ 
шій съ лошади (І): іег геѵоіиіа іого езі, 
трижды опускалась на одръ (I); отс. 
поэт., а) проходить, геѵоіиіа заесиіа. 
прошедшіе вѣка. — р) въ круговомъ об¬ 
ращеніи катиться назадъ, возвращаться, 
геѵоіиіа сііез, возвратившійся день. — 
2) въ част., книгу раскатывать = раз¬ 
вертывать, раскрывать, Огідіпез (Сочи¬ 
неніе Катона). — II) карт.: 1) вооб.: а) 
асііѵ. и разз.: ай аг&итепіа геѵоіѵі поз 
орогіеі, есть надобность мысленно про¬ 
бѣгать доказательства; поэт., ііегит 
сазиз, снова переиспытать. — Ъ) тейіаі. 
геѵоіѵі, снова попадать куда-н. (въ худ¬ 
шее положеніе), доходить, геѵоіиіиз асі 
йізрепзаііопет іпоріае, видя необходи¬ 
мость равномѣрной раздачи незначитель¬ 
наго запаса хлѣба: ео геѵоіѵі гет (до¬ 
ходитъ до того), иі еіс.; въ рѣчи, мы¬ 
сляхъ, диій іп ізіа геѵоіѵог, къ чему я 
заговариваю объ этомъ? (|).— 2) въ 
част., повторять, читая ==» снова читать, 
перечитывать, іоса ^ат гесііаіа (|); ду¬ 
мая =опять, снова обдумывать, ѵіза (*)•)'; 
говоря = снова, опять разсказывать, 
паес (|). [вергать. 

гёѵбто, ѵбтйі, ёге, выплевывать, из- 
гёѵогіо, гёѵогіог, см. геѵегіо. 
гех, гё§із, т., I) царь, особ, о пер¬ 

сидскомъ царѣ (тк. гех ге§ит, объ Ага¬ 
мемнонѣ) ; поэт, аіігіѣ., рориіиз Іаіе гех, 
народъ властвующій на обширномъ про¬ 
странствѣ. — II) пер.: а) (поэт.) о бо¬ 
гахъ, царь, властелинъ, гех йіѵйт аЦие 
Ьотіпит, о Юпитерѣ: гех а^иагит, о 
Нептунѣ; гех Зіудіиз или іпіёгпиз, о 
Плутонѣ; отс. гедіз зоііит (о престолѣ 
Плутона).— Ъ) гедез, царская фамилія, 
царь и его супруга; царскіе принцы илп 
царскія дѣти. — с) со времени изгнанія 
послѣдняго царя, неограниченный вла¬ 
стелинъ, деспотъ, йесет ге^ез аегагіі (о 
десяти комиссарахъ). — й) въ религіоз¬ 
номъ языкѣ, гех засгогшп, засгШсиз или 
засгібсиіиз, верховный жрецъ.—ѳ) вооб., 
какъ царь = глава, «) о животныхъ 
(особ, гех аршп), поэт, о рѣкахъ. — р) 
покровитель, благодѣтель блюдолизовъ.— 
у) всесильный, богатый, знатный, гех 
егіз, зі еіс. (*)•). — д) руководитель, вос¬ 
питатель, риегіііае (•)*). 

* гѣарзбйіа, ае, Г. рапсодія, пѣснь, 
зесипйа (Иліады). 

гЬёйа, гііёйагіиз, см. гейа, гейагіиз. 
гЬёпо, бпіз, т. см. гепо. 
гЬёібг, бгіз, т. I) учитель краснорѣ¬ 

чія, риторъ. — II) ораторъ, витія, 
гііёібгіса, см. гііеіогісиз. 
гЬёібгісё, айѵ. какъ ораторъ, по-орэг 

торскй. 
гЬёібгІсбіёгбз, і, болѣѳ краснорѣчи¬ 

вый (*(•). 
гЬеібгХспз, а, ит, къ ритору или къ 

риторикѣ (краснорѣчію) относящійся, 
риторическій. 

гЬб, п. іпсіесі. ро (греческая буква Р). 
гЬошЪбз и -йз, і, ш. I) волшебный 

кубарь, волшебное колесо (*(*). — П) 
морская камбала; по другимъ — морской 
Фазанъ (рыба). 

гЬуіѣтІсі, бпіт, т. учителя метрики, 
гісіпіиш (гёсіпіит), 1і, п. небольшое 

головное покрывало, 
гісіит, і, п. = гісіиз. 
гіеійз, йз, ш. разинутый ротъ, особ, 

во время смѣха, отверстіе рта, йійисегѳ 
гісіит, разинуть ротъ (|); у животныхъ, 
раскрытая пасть. 

гійёо, гізі, гізиш, ёге, I) іпіг. смѣять¬ 
ся, а) вооб.: іп Ьос (при этомъ). — Ь) 
дружелюбно смѣяться = улыбаться, отс. 
аіеі или ай а^т, улыбаться кому; поэт, 
пер. о неодуш., а) имѣть веселый видъ = 
блестѣть, сіять, йопшз гійеі агдепіо. — 
р) улыбаться = нравиться, аісі ргаеіег 
отпез (о мѣстности). — с) торжествуя 
побѣду надъчѣмъ-н., посмѣяться = тор¬ 
жествовать надъ чѣмъ, типегіЪиз аетиіі 
(|). — II) іг. смѣяться надъ кѣмъ, чѣмъ, 
осаѣивать, а) вооб.: а^т, аідй. —- ѣ) 
насмѣхаться, издѣваться, выставлять на 
посмѣшище, аідт: ѵегзиз Еппіі (|). 

гійісйіё, айѵ. смѣшно, а) забавно, 
шутливо. — Ь) достойнымъ осмѣянія об¬ 
разомъ, Ьото гійісйіе іпзапиз, безумный 
до смѣшного. 

гійіейіиз, а, ит, I) смѣшной, забав- 
пый, о лицахъ и неодуш. (тк. поэт, съ 
іпй: гійісиіиз іоіаз аЬзогЪеге ріасепіаз, 
смѣшившій насъ тѣмъ, что проглатывалъ 
пироги цѣликомъ). — II) смѣшной, до¬ 
стойный осмѣянія; отс. гійісиіиш езі 
съ іпі*. 

ѵі^ёо, ёге, быть окоченѣлымъ, оцѣпе¬ 
нѣлымъ, находиться въ окоченѣломъ со¬ 
стояніи, а) соб.: а) отъ холода, стужи, 
снѣга, съ и безъ ігідогѳ или ^еіи (прот. 
саіоге игі). — р) (поэт.) вооб. быть твер¬ 
дымъ, негибкимъ, рІишЪо іеггодие (о 
пестѣ): Сегеаііа йопа гідѳЪапі, станови¬ 
лись жесткими (= превращались въ твер¬ 
дое золото). — у) (поэт.) быть жесткимъ 



п^езсо — 561 — гбЬйг 

отъ изобилія чѳго-н. твердаго, изобило¬ 
вать чѣмъ, аиго (объ одеждѣ), агѵа гі- 
§;ѳпі зетіпѳ регсеріо зат ѵеіегіз ѵепае.— 
b) (поэт.) пер.:«) быть оцѣпенѣлымъ = 
быть неподвижнымъ, пегѵі гі^епі. — р) 
неподвижно торчать кверху, Іаіе гідеі 
Ттоіиз; о волосахъ, стоять дыбомъ, 8е~ 
Ибо іеггогѳ. 

гі^езсо, гі^йі, бге, коченѣть, цѣпе¬ 
нѣть, дѣлаться твердымъ, негибкимъ, 
жесткимъ, а) со б., отъ холода, ѵезіез 
гі^езсипі (!); и вооб., гі^езсипі еіесіга 
(|). — ѣ) пер., становиться дыбомъ (о 
волосахъ), теіи (і*). 

гі&ібё, абѵ. жестко, твердо; отс. 
(поэт.) = строго. 

гі&ібиз, а, пт, окоченѣлый, оцѣпе¬ 
нѣлый, твердый, негибкій, I) соб. и пер.: 
а) вооб., частью отъ холода, адиа (!); 
частью вооб., ѳпзіз (!): саріИі, взъеро¬ 
шенные (і*). — Ъ) пер., торчащій квер¬ 
ху, прямо стоящій, прямой, диегсоз (!): 
саріИі (і*). — II) карт.: а) твердый, непо¬ 
колебимый, ѵиііиз.’тепз, неумолимый (!); 
отс. о лидахъ, строгій, непреклонный, 
сепзог (і*).—Ъ) грубый, тогез (!).— 
c) (поэт.) суровый, дикій, свирѣпый, 
Заѣіпі. 

гі&о, аѵі, аіпт, аге, I) воду прово¬ 
дить куда-н., адиат рег а^гоз. — II) 
прегн., орошать, Іисит іЬпз регеппі гі- 
ВаЬаі а^иа; поэт, пер., ога Іасгішіз. 

гі^бг, бгіѳ, ш. негибкость, жесткость, 
твердость, I) .вооб.: 1) соб.: &ггі (*|*).— 
2) пер., твердость, непреклонность, стро¬ 
гость, тк. (!) упорство. — П) теіоп., 
сильный холодъ, морозъ, АІріпиз. 

гі^йиѳ, а, ши, I) асііѵ., орошающій, 
атпез (!). — П) разз., орошенный, 
Ьогіиз (!). 

гіта, ае, і. трещина, щель, скважина, 
гітаз а^егѳ или (!) бисеге, трескаться; 
поэт., і&пеа гіта тісапз, сверкающая 
молнія. 

гітог, аіпз зпт, агі, раскалывать, 
расщепывать, I) взрывать, іеггаш газі- 
гіз (!). — II) въ част., ища чего-н. 
рыться, перерывать, перешаривать, 1) 
соб., уізсега ериНз (для ѣды, о коршу¬ 
нѣ !). — 2) пер., копаться въ чемъ-н., 
разузнавать, зесгеіа. 

гішбзиз, а, иш, щелистый, съ трещи¬ 
нами, сутѣа (!); карт., аигіз, дырявыя 
уши (болтливаго человѣка !). 

гіп&ог, гіп^і, скалить зубы; пер., 
хмуриться, сердиться. 
Пра, ае, і. берегъ рѣки, ручья; поэт, 

и послѣ-авг. тк. берегъ моря. 
* гірйіа, ае, Г. небольшой берегъ. 

* гізбг, бгіз, т. насмѣшникъ (!). 
Пзйз, йз, т. смѣхъ, I) въ хорошемъ 

смыслѣ: а) соб.: аЦб іп гізит ѵегіѳгѳ, 
обращать что-л. въ смѣшное, выставлять 
что на смѣхъ (!): гізиі зогогі іиіі, она 
была осмѣяна сестрою: гізит баге аісі 
(!) или гізит тоѵѳге, соттоѵеге, соп- 
сііаге, возбуждать смѣхъ: гізит іепеге, 
сопііпеге, удерживаться отъ смѣха: гі¬ 
зит ебегѳ, смѣяться: гізи соггиеге, по¬ 
мирать со смѣху: гізит саріаге, ста¬ 
раться возбудить смѣхъ (!). — Ъ) теіоп., 
посмѣшище, беиз отпіЬиз гізиз егаі 
(!).—П) въ дурномъ смыслѣ, насмѣшка. 

гііб, абѵ. I) по обряду религіи, съ 
надлежащими церемоніями, съ соблюде¬ 
ніемъ религіозныхъ обрядовъ, тасіагѳ 
Ъібепіез (!). — II) пер.: а) надлежащимъ 
образомъ, какъ слѣдуетъ, правильно, 
а) вооб.: геЬиз г. ' рагаііз (!). — р) 
(поэт.), къ счастью, ргоріпциаге аи^и- 
гіит. — Ъ) по обычаю, по обыкновенію, 
какъ обыкновенно бываетъ, ѵа§аз г. 
ігаЪеге ботоз (!). 

* гіійаііз, е, касающійся религіозныхъ 
обрядовъ, ІіЪгі. 

гіійз, йз, т. I) религіозный обрядъ, 
принятый обычай богослуженія, религіоз¬ 
ныя церемоніи. — II) пер., вооб. обычай, 
обыкновеніе, особ. аЫ. гііи, по обычаю, 
какъ, съ деп. (напр. ресибшп гііи). 

гітаііз, із, т. соперникъ. 
* гіѵаШаз, аііз, і. соперничество, 
гіѵйіиз, і, т. ручеекъ (прот. іопз). 
гіуиз, і, т. ручей, потокъ; въ част., 

канава, ровъ, бебисеге (провести) гіѵит; 
поэт, пер., Іасгітагит; карт., іогіипае 
гіѵиз (фортуна представляется въ видѣ 
золотого потока, въ который окунается 
баловень судьбы !). 

гіха, ае, І. ссора, споръ, доходящій 
до ожесточенія или до насилія, отс. тк. 
драка между людьми и между животными. 

гіхог, аіпз зпт, агі, ссориться, спо¬ 
рить до ожесточенія или до насилія, 
сцѣпиться съ кѣмъ, аЪзоІ. или сит а^о 
бе атісиіа. 

гоЫ&о (гйЫ&о), &Іпіз, I) ржавчина; 
поэт, пер , а) гниль въ зубахъ. — Р) 
карт., ржа, плѣсень отъ бездѣйствія, 
забвенія. — II) ржа на хлѣбѣ, хлѣбная 
изгарина. 

гбЪбгёпз, а, пт, дубовый. 
гбЪбго, аѵі, аіпт, аге, дѣлать крѣп¬ 

кимъ, сильнымъ, укрѣплять (соб. и пер.). 
гбѣйг, Ьбгіз, п. I) соб., твердое де¬ 

рево, особ, дубъ, дубовое дерево. — II) 
теіоп.: 1) предметъ, сдѣланный изъ дуба 
или вооб. изъ твердаго дерева: а) вооб.: 
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г. агаігі, дубовый плугъ (і*): г. засгшп 
(о троянскомъ деревянномъ конѣ, посвя¬ 
щенномъ Палладѣ 1*): гоЬиг ргаейхит, 
копье (і*): іп гоЪогѳ асситЪипі, на ду¬ 
бовыхъ скамьяхъ. — Ъ) въ част., наво¬ 
дящая ужасъ темница, подземелье въ 
государственной тюрьмѣ для тяжкихъ 
государственныхъ преступниковъ. — 2) 
сила, крѣпость, твердость чего-н., а) 
какъ качество: а) въ физич. отнош., 
іеггі (і*); особ, крѣпость здоровья, здо¬ 
ровье, гоЪиг еі соіоз (свѣжесть лица) 
ітрегаіогіз. — Р) въ умств. и нравств. 
отнош., апіті. — Ъ) сопсг., лучшая, силь¬ 
нѣйшая часть чего, ядро, „соль", а) 
вооб.: іііа гоѣога рориіі Еотапі (о ли¬ 
цахъ). — р) о солдатахъ, отборное вой¬ 
ско, испытанное войско, циосі іиіѣ гоЪогіз 
биоЪиз ргоеіііз іпіегііѣ; ріиг. гоѣога ресіі- 
іит, отборная пѣхота. 

гоЪизіпз, Лш пт, 1) изъ твердаго де¬ 
рева, изъ дуоа? дубовый, зіірііез. — II) 
пер., а) крѣпкій, сильный, здоровый (о 
членахъ тѣла и лицахъ). — Ь) по вну¬ 
тренней силѣ, политич. могуществу, числу, 
крѣпкій, сильный, могущественный. 

гбйо, гбзі, гбзшп, ёге, грызть, гло¬ 
дать, обгрызать, I) соб. и карт.: 1) соб.: 
ипдиѳз, грызть ногти (сильно задумав¬ 
шись надъ чѣмъ-н. *(•). — 2) карт., уни¬ 
жать, умалять, злословить, аЪзоІ. или 
аіцт. — II) мало-по-малу переѣдать, 
Іеггшп гоЪідіпе гоШіпг (*)*). 

* гбдаііз, е, къ костру принадлежа¬ 
щій, костерный, йаттае. 

гбдаііо, бпіз, I. I) спрашиваніе, а) 
асііѵ., вопросъ. — Ъ) разз., вопросъ, а) 
какъ ритор, фигура. — р) какъ госуд. 
і. і., законопроектъ, билль, годаііопіз 
саппеп (форма): годаііопеш айрориішп 
Іегге. — II) просьба, требованіе. 

гбдаііппсйіа, ае, Г. I) небольшой во¬ 
просъ. — II) законопроектъ. 

гбдаібг, бгіз, ш. спрашиватель, а) 
предлагающій законъ, представляющій 
проектъ закона. — Ь) собиратель голо¬ 
совъ (въ народномъ собраніи на выбо¬ 
рахъ). 

гбдаійз, б, ш. просьба (только аЫ.), 
іао годаіи, по твоей просьбѣ. 

гбдііо, аті, аіит, аге, часто, неот¬ 
ступно спрашивать, аіцт: тиііа зпрѳг 
аіцо. 

гб§о, аті, аіит, аге, доставать, I) 
соб., ригрпгаѳ ехѳтрішп (пробу) аііип- 
<іѳ. — II) пер.: А) спрашивать кого-н. 
о чѳмъ-н., 1) вооб.: о) аіцт аіцй, напр. 
цііій те ізіші годаз ? — р) аіцй, напр. 
ѵіат (насчетъ дороги Ю; рагі. зиЪзі., 

аісі гезропДеге а<1 годаіит, на вопросъ.— 
у) съ <1е с. аЫ., напр. <іѳ ірзо. — 6) съ 
вопрос, предл., годаѵі, регѵѳпіззепіпв 
Адгідепіит. — е) аЬзоІ., годаз? — 2) 
въ част.: а) какъ госуд. 1. і. о спра¬ 
шиваніи должностного лица: а) аіцтзеп- 
іепііат и одно аідт, спрашивать кого 
о его мнѣніи, спрашивать чье мнѣніе.— 
Р) г. рориіпт (рІеЬет), Іедет или аЪ- 
80І., спрашивать народъ насчетъ нова¬ 
го вакона, предлагать народу законо¬ 
проектъ. — у) г. (рориішп) тадізігаішп, 
предложить народу для избранія, соп- 
зиіез. — Ъ) какъ воен. 1. і., г. тііііез 
засгатѳпіо, приводить солдатъ къ при¬ 
сягѣ. — В) просить, прося требовать, 
1) вооб.: аіцсі аЪ аіцо; одно аіцй (отс. 
цшсцшй годаЪаіиг, все, о чемъ его про¬ 
сили): аіцт; съ пі, пе с. сон]., съ од¬ 
нимъ соп). — 2) въ част., просить къ 
себѣ = приглашать, аіцш. 

гбдпз, і, ш. костеръ. 
гбгагіі, бгпш, т. рораріи, застрѣль¬ 

щики (молодые легковооруженные солда¬ 
ты, которые на полѣ сраженія занимали 
мѣсто позади тріаріевъ; они обыкновен¬ 
но дѣлали первый натискъ на непріятеля, 
послѣ чего опять становились позади 
тріаріевъ). 

того, аті, аішп, аге, I) іпіг. росить, 
1) соб.: а) давать росу, производить 
росу (|). — Ь) ітрѳгз., гогаі, роса па¬ 
даетъ. — 2) (поэт.) пер., капать = быть 
мокрымъ, быть влажнымъ, гогаЪапі зай¬ 
дите тергѳз (1*): Іоса гогапііа деЫо 
Іопіе, орошаемыя холоднымъ источни¬ 

комъ (*(*). — П) іг. росою покрывать, 
1) соб.: гогаіа іеііиз (і*). — 2) пер., 
пускать по каплямъ, испускать по ка¬ 
плямъ, гогаііз ациіз, вспрыснувши водою 
(|); аЪзоІ., тіпиіа аЦие гогапііа росиіа, 
малые и дающіе вино по каплямъ, т.-ѳ. 
малые капельные бокалы. 

гбз, гбгіз, т. роса (тк. въ ріиг.); пер., 
а) (поэт.) о всякой жидкости, влага, о 
водѣ: ѵіѵиз, проточная вода: гогезріи- 
ѵіі, проливные дожди; гоз Іасгітагит: 
зііііапз, кровь: АгаЪиз, бальзамъ. — Ъ) 
гоз тагіпиз или гозтагіпиз, розмаринъ; 
поэт., гоз тагіз и одно гоз. 

гбза, ае, 1. I) роза; соііѳсі. = розы, 
вѣнки изъ розъ. — Н) розовый кустъ; 
отс. поэт., гоза Раѳзіі Ъіз йогѳпз, да¬ 
масская роза. 

гбзагіпш, Іі, п. розовый садъ, мѣсто, 
усаженное розами. 

гозсійоз, а, пт, росистый, покрытый 
росою, 1) соб.: таіа (■)•): ргиіпа, роса 
(|): беа, Аврора (і*). — II) поэт, пер., 
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орошенный, влажный. Негпіса заха 
ГІѴІЗ (•)*). 

гбзёіит, і, п. розовый садъ, мѣсто, 
усаженное розами. 

гбзёиз, а, ит, розовый, I) соб., изъ 
розъ, розовый, зігорЪіит (I).—II) тоіоп., 
розоваго цвѣта, румяный, гиЪог ф; 
поэт., <Іеа, Аврора: *оз (Венеры), 

гозтагіпиз, см. гоз. 
гозіга, бгшн, п. см. гозігит. 
гозігаіиз, а, ит, имѣющій клювъ или 

крюкъ, съ крюковатымъ конникомъ, 
особ, о корабляхъ, паѵіз, корабль, во¬ 
оруженный на носу клювовиднымъ кон¬ 
цомъ балки; отс. соішппа гозігаіа, ко¬ 
лонна, украшенная корабельными носами 
(мраморная, воздвигнутая въ Римѣ на 
форумѣ въ честь Дуилія, въ память 
одержанной имъ побѣды надъ карѳаге¬ 
нянами въ первую пуническую войну; 
носы взятыхъ имъ кораблей украшали 
эту колонну); поэт. пер. объ Агриппѣ, 
сиі іетрога паѵаіі Гиі^епѣ гозігаіа со- 
гопа, у него на вискахъ сіяетъ укра¬ 
шенный корабельным я носами вѣнецъ 
славы, добытой въ морскомъ сраженіи. 

гозігит, 1, п. I) клювъ, морда, рыло, 
хоботъ.—II) пер., клювовидный на ко¬ 
рабельнымъ носу, обшитый металломъ, 
конецъ балки (которымъ отражали и про¬ 
бивали непріятельскіе корабли); теіоп., 
а) (поэт.) носъ корабля.—Ъ)гозіга, бгшп, 
п .каѳедра (на площади въ Римѣ, украшен¬ 
ная носами кораблей, отнятыхъ въ 416 г. 
Т. у побѣжденныхъ антійцевъ), іп гозігіз 
или рго гозігіз, на каѳедрѣ, съ каѳедры. 

гбіа,ае,?. 1) колесо; въ част., а) пы¬ 
точное колесо у грековъ; отс. колесо 
Иксіона ф.—Ъ) гончарный станокъ.— 
с) валекъ для отодвиганія тяжестей.— 
<І) (поэт.) теіоп., а) колесница, ре<Іі- 
Ьизѵе гоіаѵе.—окружность, огЪіз.— 
II) карт.: а) непостоянство, преврат¬ 
ность, іогіивае.— Ъ) (поэт.) размѣръ 
стиховъ (гексаметръ, пентаметръ) эле¬ 
гіи, гоіае ітрагез, «іізрагез. 

гбіо, аѵі, аіит, аге, I) 1г. вертѣть, 
кружить; тесііаі. гоіагі, вертѣться, кру¬ 
житься.—И) іпіг. вертѣться, кружить¬ 
ся, заха гоіапііа ф. 

*гбіиш1ё, асіѵ. кругло, карт, о вы¬ 
раженіи, гладко. 

гбіишіо, аті, аіит, аге, I) дѣлать 
круглымъ.— И) поэт, пер., округлять 
сумму денегъ, тіііе іаіепіа. 

гбішніиз, а, ит, I) круглый (прот. 
ап$и1аіиз, угловатый); отс. тиіаі диа- 
<1гаіа гоіипсііз, дѣлаетъ круглымъ то, что 
'было четыреугольнымъ, т.-е. все пере¬ 

ворачиваетъ вверхъ дномъ ф.—11) 
пер., округленный, а) круглый, о му¬ 
дрецѣ, къ которому не пристаетъ извнѣ 
нравственная грязь, іегез аЦие гоішиіиз 
ф.—Ъ) гладкій, плавный, о выраже¬ 
ніи и ораторѣ. 

гйЪёіасіо, іёсі, Іасіит, ёге, дѣлать 
краснымъ, окрашивать красною крас¬ 
кою ф. 

гйЪепз, епііз, РА<Ц. красный, крас¬ 
новатый, румяный ф. 
гйЪёо, гйЪйі, ёге, I) быть крас¬ 

нымъ.— II) въ част., краснѣть отъ 
стыда, горѣть отъ стыда. 

гйЪёг, Ъга, Ъгшн, красный, окрашен¬ 
ный въ красную краску, раскаленный 
докрасна, сапісиіа, жгучій, горячій Си¬ 
ріусъ; въ част., а) гиЪгшп таге и таге 
гиЬгшп, Красное море. Аравійскій и 
Персидскій заливъ.— Ъ) 8аха гиЪга, мѣ¬ 
стечко въ Этруріи недалеко отъ рѣки 
Бремеры, приблизительно на разстояніи 
семи верстъ отъ Рима. 

гйЬезсо, гйЪйі, ёге, дѣлаться крас¬ 
нымъ, краснѣть, тк. аЦа ге. 

гйЪеіит, і, п. ежевнковый кустар¬ 
никъ, мѣсто, поросшее ежевиковймъ 
кустарникъ ф. 

*гйЪёиз, а, ит, ежевичный, изъ 
ежевики. 

гйЪісипсІиз, а, ит, красный, ярко- 
красный, Ргіариз, нарумяненный ф: 
таігопа, загорѣвшая ф: Сегез, желто¬ 
ватый хлѣбъ ф. 

гйЪі^о, см. гоЪі$о. 
гйЪбг, бгіз, ш. краснота, красный 

цвѣтъ, I) какъ красильное вещество: а) 
румяна, Гисаіі тесіісатепіа (косметиче¬ 
скія средства) сапбогіз еі гиЪогіз.—Ъ) 
(поэт.) пурпуръ, Тугіі гиЬогез. — II) 
какъ качество: 1) обычное, се) вооб.: 
гиЪог еѵапезсеге соеріі ф.— ^) крас¬ 
нота кожи, особ, лица, румянёцъ. — 2) 
временное качество: а) краснота кожи 
вооб., іепиіз ф.— Ъ) краснота глазъ, 
особ., краска на лицѣ отъ гнѣва. — с) 
краска на лицѣ отъ стыда,гиЪог езі зиіГи- 
зиз аісі, кто-н. покраснѣлъ: гиЪог езі 
тіЪі, мнѣ стыдно; отс. теіоп., а) стыд¬ 

ливость, застѣнчивость. — /?) основаніе 
для стыда, стыдъ. 

гйЪгіса, ае, Г. красный глинистый 
желѣзнякъ, красная глина, желѣ- 
зистая глина, желѣзная охра. 

гйЪиз, і, ш. ежевичный кустъ, еже¬ 
вика. 

гисіо, аті, аіиш, аге, и сіероп. гис- 
іог, аті, рыгать; отс. прегн.=изры¬ 
гать, извергать (<Іероп. +). 
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гисійз, из, т. рыгапіе, отрыжка, 
гййепз, еиііз, ш. канатъ, особ, кора¬ 

бельный канатъ, причалъ. 
гйбішепіпт, і, п. самое начало, перво¬ 

начальное обученіе, иредварительное 
упражненіе, первый опытъ, первая 
проба, а) вооб.: ргітшп ге^пі риегі- 
ііз. — Ь) въ военной службѣ, г. тііііа- 
ге: г. ааоіезсепііае ропеге, испытывать 
свои юношескія силы. 

1. гййіз, е^ грубый, необработанный, 
необдѣланный, невыдѣланный; отс. пер., 
грубый, неразвитой, необразованный, 
несвѣдущій, неискусный, неопытный, 
аЪзоІ., съ іп с. аЫ. или (рѣдко) съ аЫ.; 
съ а(1 с. асе. или съ деп. 

2. гййіэ, ів, Г. тонкая палка для 
упражненій въ фехтованіи, точно рапи¬ 
ра; отс. какъ знакъ отличія уволеннаго 
гладіатора, іат Ъотіз діайіаіог гшіет 
іат сііо ассерізіі? получилъ отставку; 
поэт, пер., объ освобожденіи отъ извѣст¬ 
ныхъ обязанностей и дѣлъ, йопаілз заш 
тшіе, уволенный уже отъ службы (*)*). 

гМо, гйсііѵі, ёге, иычать, ревѣть (о 
людяхъ и животныхъ); объ ослѣ = ры¬ 
чать; поэт, пер., ргога пкіепз, скри¬ 
пящій. 

1. гшіиз, йёгіз, п. облоики ваиней 
отъ обрушившихся строеній, иусоръ, 
щебень. 

2. гшіиз, си. гапйиз. 
гШйз, а, пт, красный, и именно 

свѣтло-красный; о лидахъ, рыжій. 
гй^а, ае, иорщина, складка на кожѣ, 

особ, на лидѣ, какъ знакъ старости, пе¬ 
чали, мрачнаго вида, Ьаес гидаш іга- 
Ьіі, печалитъ, огорчаетъ (■)*): гидаз со- 
ёдіі, принялъ мрачный видъ (■(*). 

гй^бзпз, а, пт. морщинистый, 
гйіпа, ае, Г. 1) нападеніе, набѣгъ, 

ргіті гиіпат <1апі зопііи іпдепіі, бро¬ 
саются (кидаются) другъ на друга (■(*).— 
П) паденіе — обрушеніе, 1) соб. и пер.: 
а) соб.: а) вооб., аиіаеа гиіпаз ів раіі- 
пат іесеге, балдахинъ упалъ на гс (і*). — 
0) паденіе, обрушеніе строенія, гиіпат 
Дате или ігаѣеге, обрушаться (•{*).—Ъ)пер.: 
а) ошпбка, путаница, пітіаз егіеге гиі¬ 
паз, произвести чрезмѣрную путаницу 
(опустошеніе). — р) паденіе = гибель, 
погибель, разореніе, пораженіе, игЪіз: 
НапвіЪаІіз, пораженіе; о полит, паденіи, 
гйіпа рагіішя; гибель = смерть, Шѳ 
йіез иігапщие Дпсѳі гиіпат (і*). — 2) 
теіоп., а) о томъ, что падаетъ, обру- 
шается, а) вооб.: саеіі г., гроза, ливень 
(■)•). — р) обрушившееся строеніе, раз¬ 
валины, особ, въ ріиг., гиіпае тигі. — 

Ь) о лицахъ, уничтожитель, разоритель*. 
Ша геі риЫісае. 

гйіпбзпз, а, пт, I) близкій къ па¬ 
денію, ветхій, аесіез. — И) поэт. пер.,, 
обрушившійся, развалившійся, йопшз, 
развалины дома. 

* гптіпаііо, бпіз, $. отрыганіе жвачки,, 
жвачка, пер., пережевываніе. 

гшпіпо, аге, пережевывать, отрыгать 
жвачку. 

гйтбг, бгіз, т. всякій глухой шумъ,, 
гулъ, I) вооб.: а) о неодуш., шумъ ве¬ 
селъ, глтогѳ зесшніо, при благопріят¬ 
номъ ударѣ веселъ (•(•). — Ь) бормотаніе, 
неразборчивый крикъ толпы, особ, ги- 
тоге зесшніо, при шумномъ одобреніи. — 
П) прегн.: 1) глухой говоръ, молва, ни< 
на чемъ не основанный слухъ, гитог' 
тиііа йпдіі. — 2) основанная на кри¬ 
тикѣ молва, толкъ, голосъ народа, отс. 
слава, а) вооб.: гшпоге айѵегзо еззе или. 
(І*) гитоге таіо Йа^гаге, пользоваться 
дурною славою. — Ь) въ част.: а) доб¬ 
рое мнѣніе, гитог диійат еі ріаизиз ро- 
риіагіз. — /?) дурная молва, злословіе. 

* гптріа, ае, і. длинный обоюдуострый 
мечъ (тк. какъ метательное оружіе). 

гшпро, гйрі, гиріиш, ёге, ломать, 
разламывать, разрывать, насильно раз¬ 
общать и т. п., I) соб.: А) вооб.: а) вооб.: 
саіепаз (і*): ропіет, сломать: ргаесог- 
<1іа іегго, пронзить (|): §иііига сиііго, 
перерѣзать (•(■): пойоз еі ѵіпсиіа Ііпеа, 
(стрѣлою) пробить насквозь (*)*): гире- 
гипі Ьоггеа теззез, амбары ломались, 
отъ (изобилія) хлѣба (|): сапіи гитрепі 
агѣизіа сісайае, отъ чириканія стрекозъ 
кусты будутъ трескаться ( = стрекозы, 
усердно будутъ оглашать кустарникъ 
•)*); разз., гитрі, разрываться, лопать, 
трескаться, давать трещину, разсту¬ 
паться, разсѣдаться, Ъшпиз Іаіе гиріа 
(І*). — Ь) тѣло 2с, разрывать, надрывать, 
вооб. повреждать, Лагѣііат (і*): зі диіз 
гитреі оссійеіѵе, нанесетъ вредъ; разз., 
гитрі тейіаі. = лопать, гитрапіиг иі* 
Ша Собго (*(*); о лицѣ, лопать, надры¬ 
ваться, тізег гитрегіз ѳі Іаігаз, надры¬ 
ваясь бранишься (■(*). — с) (какъ воен. 
і. і.) разрывать, прорывать, тейіат 
асіет. — <і) поэт, пер.: ишіе ііЬі гейі- 
іит сегіо зиѣіетіпе Рагсае гиреге, от¬ 
рѣзали (■)*). — В) прегн.: 1) прорывать, 
открывать, айііиз (-[*): іегго рег Ъозіез- 
уіат, прокладывать себѣ (■)*). — 2) дать 
выйти наружу, пробивать, а) (поэт.) во¬ 
об., іопіет; отс. Ьаз ѵосез гшпрегѳ, 
произносить эти слова, такъ заговорить 
(^): диезіиз, разразиться жалобами- 
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(|). — Ь) чаще геЯѳх. ее гитрегѳ и те- 
чііаі. гитрі, пробиваться, прорываться, 
проглядывать, іапіиз ее ппЫЪиз ітЪег 
тирегаі: гаріо іигѣіпѳ, при разразищпемся 
вихрѣ (•}•). — П) карт., ломать, а) «■» на¬ 
рушать, уничтожать, упразднять, вас- 
чігатепіі геіідіопѳт: ]из дѳпііит: ейісіа 
-(■{•). — Ъ) = прерывать, прекращать, на¬ 
рушать, полагать конецъ чему, зотпит, 
разбудить (•(•): гшпрѳ тогаз, не медли (•)•). 

гнтпзсйіиз, і, т. говоръ, болтовня, 
гйо, гйі, гйіит (но рагі. Ьіі. гйіій- 

гпв), бге, ртутим, I) іпіг.: А) вооб., 
валить = стремиться, бѣжать, спѣшить, 
1) соб.: а) о лицахъ, аЬзоІ. или съ іп, 

«ай с. асе.; съ рѳг с. асе.; съ аЫ. (изъ, 
напр. рогііз). — Ь) о рѣкахъ, сіе топіі- 
Ъиз (*)*). — с) о звукахъ, апігит, шніѳ 
хиипі іоіійет ѵосез, гезропза ЗіЪуНае, 
вырываются (|). — й) (поэт.) о днѣ н 
ночи и т. п., гиіі Осеапо пох, поспѣш¬ 
но выходитъ, изъ О. (*)*): пох гиіі, на¬ 
ступаетъ ночь (*(*), и «= ночь закатывает¬ 
ся (= проходитъ *(•). — зоігаіі, ваходитъ 
(І). — 2) пер.: а) вооб.: іоіійет тогЪі 
гпегѳ ѵійѳпіиг (-(*): іп аппа ас йітіса- 
ііопет, питать слѣпую страсть къ гс: 
сгайѳіііаііз ойіо іп сгийѳіііаіет, дѣлаться 
жестокимъ: іп (къ) регпіеіѳт: ай іпіег- 
ііит: чио зееіезіі тШз? (•)•). — Ь) въ 
част., слишкомъ спѣшить, поступать 
опрометчиво, дѣйствовать необдуманно, 
стремиться къ гибели, гейт гпегѳ раіі: 
<ршт диоіійіѳ гаегеі. — В) прегн., ру¬ 
шиться = падать, обрушиваться, 1) соб.: 
-а) (цоэт.) о лицахъ: гаѳЪапі ѵісіогев. — 
Ь) о неодуш., гшіпі іетріа йейт (*)*): 
гиіі; аііа а сиітіпѳ Тгц)а: гиіі агйшіз 
-аеіЬег (о непогодѣ, дождѣ гс): гиіі 
іигЬійиз ітЬег адий, льетъ (і). — 2) пер., 
разрушаться, погибать, гиіі; Ша гезри- 
Ьііса. — II) іг. А) увлекать, т.-ѳ. 1) 
(поэт.) поспѣшно уносить съ собою, а) 
вооб.: аігат тіЪет ай саеіит, катить 
вверхъ. — Ь) = быстро набирать, нако¬ 
плять, ппйе йіѵіііаз аегізчиѳ гаатасег- 
ѵоз. — 2) взрывать, колыхать, (поэт.) 
вооб.: іоіит таге а зейіЬиз ітіз (о 
вѣтрѣ): зршназ заііз аѳгѳ (о плаваю¬ 
щихъ на кораблѣ). — В) валить, рушить, 
разрушать, іттапѳш тоіет ѵоІѵипЦне 
гпипЦиѳ (1*): ситиіоз «гай таіѳ ріпртіз 
агѳпаѳ, разбиваетъ (|). 

гйрёз, із, і. скала, утесъ, гирѳт ти- 
йіге, рапйеге, проложить дорогу черезъ 
скалу: саѵаѳ гпрез, пещеры (*(*). 

гирібг, бгіз, т. разрушитель, пер. = 
нарушитель. 

гйгіебіа, ае, с. обрабатывающій зе- 

илю, живущій въ деревнѣ, деревенскій, 
сельскій, агаігит, плугъ земледѣльца; 
отс. (поэт.) зиЪзі., гагіеоіа, ае, ш. хлѣ¬ 
бопашецъ (о рабочемъ быкѣ). 

* гйгі&ёпа, ае, с. въ деревнѣ родив¬ 
шійся, зиЪзі., гигі^ѳпае, агат, с. кре¬ 
стьяне, поселяне (*}•). 

гпгзйз и гнгзйш, айѵ. I) назадъ, обрат¬ 
но, зѳ гесірѳгѳ. — II) пер.: а) обратно, 
съ другой стороны. — Ъ) опять, снова. 

гйз, гйгіз, п. деревня (щют. городъ), 
поло, пашня, имѣніе, I) соо.: газ атое- 
пшп: гага соіепіез, земледѣльцы; аЫ., 
гиге = изъ деревни, изъ имѣнія; гаге и 
гагі = въ деревнѣ, въ имѣніи, ѵіѵегѳ 
гагі или гаге: гиге тогі; съ ай), всегда 
гиге, напр. гиге раіѳгоо (+). — П) те- 
іоп., деревенщина = грубость, тапѳні 
ѵѳзіі^іа гагіз (*(*). 

гизешн, і, п. или гпзснз, і, І. мыши¬ 
ный тернъ, иглица. 

гнзйсанпз, а, иш, деревенскій, сель¬ 
скій, земледѣльческій, Ьото, занимаю¬ 
щійся земледѣліемъ: ѵіг, выросшій въ 
деревнѣ. [сельская жизнь, 

гнзіісаііо, бпіз, Г. жизнь въ деревнѣ, 
гнейсе, айѵ. по-деревенски, по-мужиц¬ 

ки, грубо, неуклюже. 
гизіісііаз, аііа, і. деревенская про¬ 

стота, а) неловкость, неповоротливость, 
неуклюжесть, грубость.—Ь) неумѣстная 
застѣнчивость, робость, 

гизііеог, агі, жить въ деревнѣ. 
* гпзііейінз, і, ш. простой мужичокъ, 
гиаіісиз, а, иш, къ деревнѣ (полю, 

имѣнію) относящійся, деревенскій, сель¬ 
скій (прот. игЬашіз), Й соб.: 1) ай).: 
а) о неодуш.: ѵііа: гѳз(р1иг.), сельское 
хозяйство.—р) объ одуш.: Ьото, посе¬ 
лянинъ, крестьянинъ: соіопа, крестьян¬ 
ка (*(*)•* тиз (■(■). — 2) зиЪзі., гизіісиз, 
і, т. поселянинъ, крестьянинъ. — П) 
шеіоп., а) деревенскій = простой, шо- 
гез. — Ъ) мужицкій = неповоротливый, 
неуклюжій, мѣшковатый, неотесанный, 
грубый, сагтеп (*(•): сопѵісіа (•)•): Ьоті- 
пез газіісі ѳі адгезіѳз, грубые и неоте¬ 
санные. — зиЪзі., гизіісиз, і, т. мужикъ, 
грубіянъ; газііса, ае, Г. мужичка, 

гйіа, ае, і. рута (горькая трава). 
гйШо, аті, аіиш, аге, I) іпіг. быть 

красноватымъ, желто-краснымъ, злато¬ 
виднымъ, краснѣться, блестѣть какъ 
золото. — II) іг. дѣлать красноватымъ, 
окрашивать въ рыжеватый цвѣтъ, сотаз. 

гйіііпз, а, ит, красноватый, желто¬ 
красный, золотистаго цвѣта, 
гйігат, і, п. застудъ, лопата. 
гйШа, ае, Г. рута. 
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8. 
8, в, какъ сокращеніе 8 = 8ехіпз 

(предъимя)г тк. 8. или 8р. = Зригіиз; 
8. С. = Зе^аіиз, сопзпііпт; 8. Р. ф. Е.=; 
Зепаіиз рорліпздпе Еотаппз. 

заЪЪаіа, огеип, п. субботній день у 
евреевъ, шабашъ и вооб. праздникъ; 
отс. ігісезіта заѣѣаіа, по однимъ == ве¬ 
ликая суббота, т.- е. праздникъ очищенія 
10 числа тисри (октября), по другимъ = 
новолуніе (і*). 

заЪигга, ае, песокъ, особ, балластъ, 
засспз, і, т. мѣшокъ, особ, хлѣбный 

или денежный. 
засеіішн, і, п. небольшое святилище, 

небольшой храмъ, часовня. 
8&сёг, ста, сгпш, божеству посвящен¬ 

ный, священный, святой,I) ай].: 1) вооб.: 
а) соб.: а) съ <1аі. или об. съ деп. (бо¬ 
жества, которому что-н. посвящено), 
(напр. Сегегі, беае или йеогшп). — /9) 
аЬзоІ., засгаѳ аебез: зідпа, ^га засег- 
гіта Іесіі (і*): ѵаіез (какъ служитель 
Аполлона *(*).— Ъ) пер., священный, засгі 
ѵеіизіаіе Іисі: засег топз (въ Сабинской 
землѣ): засга ѵіа и (поэт.) засег сііѵиз,, 
Священная улица (красивѣйшая и много¬ 
люднѣйшая въ Римѣ).— 2) въ част., а) 
подземному божеству посвященный, об- 
еченный, отс. проклятый, съ и безъ 
аі., е^дз сарпі Іоѵі (зс. 81удіо) засгшп 

еззеі: із засег езіо (|): а^т засглт 
запсіге.—ѣ) пер., вооб. проклятый, гнус¬ 
ный, скверный, адгі засга іатез (і*). — 
II) злѣзі., з&спіт, і, п. 1) священная 
вещь, святыня, ріиг. = священные пред¬ 
меты, священная утварь, изображенія 
боговъ, засглт гареге: засга ех аеДіѣпз 
егірегѳ; въ част., жертва, засглт ассеп- 
беге (•)•): засгшп і<1 Улісапо сгетаге.— 
2) священный обрядъ, священнодѣйствіе, 
церемонія, особ, жертвоприношеніе, а) 
соб.: Сгаесо засго, по греческому рели¬ 
гіозному обряду: засглт или засга &- 
сегеНегслІі, приносить жертву; тк. ріиг. 
засга часто вооб. священнодѣйствіе, бого¬ 
служеніе, празднество, засгогшп геіідіо: 
засга ОгрЬіса; о празднествахъ въ част¬ 
ной жизни цѣлаго рода (депз) и семей 
(ГатіІіае), засга депШісіа (прот. рлЫдса 
засга): засга^дайа, празднованіе свадь¬ 
бы (*[*).— засга іпіегіге таргез поіле- 
пші: еізйет піі засгіз.— Ь) пер., таин¬ 
ства, мистеріи = тайны, засга іогі (у), 

зассгйбз, йбііз, с. жрецъ, жрица. 
засепШІшн, Іі, п. жречество, званіе 

жреца, достоинство, жреца. 

з&сгатепіпт, і, п. то, шмъ обязы¬ 
ваютъ себя или другого къ чему-н., отс.г 
I) какъ юрид. і. і., а) залогъ, который- 
вносили въ судъ тяжущіеся и который 
возвращался проигравшему дѣло, тлііао 
засгатепілт. — Ь) теѣоп., искъ, тяжбаг 
^лзіо засгатепіо сопіепбеге сит аЦо« 
засгатепіит аіфз'пзіпт ;щ<Іісаге,рѣшатъ, 
дѣло въ чью пользу. — Н) какъ воен. 
і. 1. = обязательство служить въ воен¬ 
ной службѣ, особ, присяга на вѣрность 
службы, присяга знамени, I) соб., аЦш 
тіііііае засгатепіо оЫідаге, взять сь 
кого присягу, привести къ присягѣ: тк. 
а^т засгатепіо годаге или айідеге: <1і- 
сегѳ засгатепілт или засгатепіо, дать 
присягу.— 2) пер., вооб. клятва, регй- 
йшп засгатепішп йісеге (і*). 

засгагіпт, 1і, п. святилище, I) мѣсто 
храненія священныхъ вещей. — П) мѣсто- 
служенія божеству = молельня, часовня- 
(особ, домовая), храмъ; ирон. пер., зас- 
гагілт ІіЫйішіт ілаглт. 

засгаіпз, а, пт, РАф. священный, 
святой, ненарушаемый, іѳтрілт (*(*); 
особ, объ императорахъ, обоготворенный, 
обожаемый, <ілх, объ Августѣ (і*). 

* засгІГёг, іёга, іёгшн, носящій свя¬ 
тыню (священные предметы *(*). 

засгШсІпт, Іі, п. жертва, жертвопри¬ 
ношеніе. 

засгШсо, аті, аіаш, аге, I) іпіг. при¬ 
носить жертву, йізсірііпа засгШсапйі, об¬ 
рядъ жертвоприношенія: арші агат: 
Негсліі: ^ліп^ладіпі;а саргіз: дпоіісіів* 
рго заіліѳ еі ѵісіогіа рориіі Еотапі. — 
II) іг. приносить въ жертву, жертвовать, 
ресога. 

засгШсйІлз, і, т. приносящій жертву, 
жрецъ; отс. гех з., жрецъ, совершавшій 
жертвоприношенія, которыя прежде вѣ¬ 
далъ царь. 

засгШспз, а, пт, I) приносящій жер¬ 
тву, гех (ср. засгійслілз). — II) (поэт.) 
относящійся къ жертвоприношенію, 
жертвенный, гіілз: біез, день жертво¬ 
приношенія: оз, языкъ жреца. 

засгііёдіит, Іі, п. I) святотатство (тк. 
теіоп. = похищенная святыня). — II) 
оскверненіе, поруганіе святыни. 

засгііёдпз, а, пт, I) святотатствен¬ 
ный, злѣзі., святотатецъ, похититель свя¬ 
щенныхъ вещей.—II) невѣрующій, и 
вооб. безбожный, нечестивый. 

засго, аѵі, аілш, аге, I) божеству 
что-н. посвящать, 1) соб.: сарпі, агаз 
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(•(•), Іаигиш РЬоеѣо (і*). — 2) пер.: а) 
(поэт.) посвящать, давать, назначать, 
Ьопогет аісі: іеііз Еиапсігі засгаіит г 
цио<1 Ьіѣіііпа засгаѵіі, чтр мертво. — 
Ь) шеіоп., освящать, объявлять непри¬ 
косновеннымъ, ненарушимымъ, іоесіиз: 
(іеиш зесіе, посвятить богу храмъ: Іех 
засгаіа, священный законъ ?за преступле¬ 
ніе противъ него, кромѣ обычнаго нака¬ 
занія, грозило проклятіе).— II) (=соп- 
зесгаге) кого-н. обоготворять, причислять 
къ богамъ, пер., дѣлать безсмертнымъ, 
увѣковѣчивать, а^т: а^т ЬезЬіо ріес- 
іго (і^): еіодиепііа Саіопіз засгаіа зсгір- 
ііз отпіз депегіз. 

засгбзапсіпз, а, пт, священный, не¬ 
прикосновенный, ненарушимый, 

засгат, і, п. см. васег II. 
заесіпт, і, п. см. зааспіпт. 
заес&іагіз, е, къ столѣтію принадле¬ 

жащій, къ празднованію столѣтія отно¬ 
сящійся, Ішіі, столѣтнія игры или празд¬ 
нества: саппеп, столѣтняя пѣснь (кото¬ 
рую пѣли мальчики и дѣвушки). 

ваес&ішп (заесіит), і, п. поколѣніе, 
I) въ узкомъ смыслѣ, какъ продолжитель¬ 
ность жизни поколѣнія (33*/з года), вѣкъ 
человѣческій, 1) соб.: пиша заесиіа Ьо- 
шіпиш.— 2) теіоп.: а) въ опредѣлен¬ 
ный человѣческій вѣкъ живущее поколѣ¬ 
ніе, генерація, вѣкъ, Ьтциз заесиіі еггог: 
о позігі іпіатіа заесіі! (•$.—Ь) время, 
времена, духъ времени, нравы, обычаи, 
мода, ітріа заесиіа (*)*): тііезсепі зае¬ 
сиіа (і*). —П) въ широкомъ смыслѣ, 
весьма продолжительный человѣческій 
вѣкъ == столѣтіе, а) соб.: биоЬиз ргорѳ 
заесиііз апіе: иі ѵісіегі роззіі заесиіо 
ргіог.—ѣ) пер., столѣтіе, вѣкъ, какъ 
длинный рядъ лѣтъ, аіщиоі заесиііз розі: 
заесиіа зехсепіа: заесііз ейеіа зепес- 
іиз (ѣ). 

ваерё, сотр. заерійз, зпр. заеріззітё, 
а<1у. часто (прот. поппшпдиат, гаго). 

заерёпйтёго, асіѵ. часто, 
заерёз (верее), із, Г. изгородь, пле¬ 

тень, заборъ; поэт., всякая ограда, зсо- 
риіогшп. 

заерітепіит, і, п. ограда, заборъ, 
заеріо, ваерзі, заеріиш, іге, огоражи¬ 

вать, обносить плетнемъ, заборомъ,!) соб. 
и карт.: а) соб.: ѵаііит агѣогіѣиз.— 
Ь) карт.: Іосит со^ііаііопе, обнять 
мыслью. — П) пер.: 1) окружать, игѣет 
тигіз: зѳ іесііз, запереться въ дворцѣ 
('(’).— 2) заграждать, а) занимать, ѵіаз: 
игѣет ргаезіііо, помѣстить въ городѣ 
гарнизонъ. — Ь) ограждать, охранять, 
Ігапзііит. 

заеріиш, і, п. ограда; ріиг. заеріа» 
бгит, п. ограда (огороженное мѣсто, гдѣ 
римскій народъ въ собраніи подавалъ го¬ 
лосъ). 

ваеіа, ае, см. веіа. 
заеіі^ёг, заеіозиз, см. зе%ег еіс. 
заетё, а<1ѵ. свирѣпо, жестоко, 
заетіо, заетіі, заеѵіішп, Іге, свирѣп¬ 

ствовать, бушевать (о животныхъ, пер. 
о людяхъ и неодуш.), тк. іп а^т или іп 
а1д<1: а<1ѵегзиз аісрп; поэт, съ <!аі. (напр. 
шіЬі, противъ меня), съ іп?. 

заеѵШа, ае, ?. I) свирѣпость звѣрей, 
лютость. — II) пер., свирѣпость, жесто¬ 
кость, крайняя суровость (о людяхъ и 
неодуш.; прот. сіетепііа). 

заеѵпз, а, пт, свирѣпый, лютый, 
I) соб., о животныхъ, заеѵіог іеаѳпа 
(І*). — II) пер., свирѣпый, жестокій, су¬ 
ровый, и оЬ]. = ужасный, страшный 
(о лицахъ и неодуш.); тк. іп аідо (*)*), іп 
аіцт; поэт, съ іп?. 

за^а, ае, ?. вѣщунья, предсказатель¬ 
ница. 

за^асііаз, аііз, ?. чуткость, тонкое 
чутье собаки; пер., проницательность, 
прозорливость. 

зі&асііёг, а<іѵ. чутко; пер., прони¬ 
цательно, тонко, точно. 

за^аіпз, а, пт, одѣтый въ сагу 
(плащъ, особ, солдатскій). 

за&ах, &асіз, I) чуткій, имѣющій тон¬ 
кое чутье, за^асіог апзег (і*).—II) пер., 
проницательный, прозорливый, тонкій, 
аѣзоі. или съ асі с. асе. (а(1 зизрісап- 
(Ішп); съ іп с. аЫ. или съ аЫ.; съ @еп.а 
поэт, съ іп?. 

за^іпа, ае, ?. кормленіе, откармлива¬ 
ніе; пер., кормъ, пища. 

за&Іпо, аѵі, аішп, аге, откармливать, 
тк. пер. = насыщать, а^т: за^іпаіі сог- 
рогіз іпиііііз Ьеіиа, негодный убойный 
скотъ. 

за^іііа, ае, ?. стрѣла (тк. пер. какъ 
созвѣздіе і*). 

за&Шагіиз, 1і, ш. стрѣлокъ; лер., 
стрѣлецъ (созвѣздіе). 

за^ШШг, ?ёга, ?ёгшп, стрѣлоносный, 
а) носящій стрѣлы, рЬагеіга (|).— П) во¬ 
оруженный стрѣлами, Сгеіопі (*(*). 

ва&іШр&іепз, епііз, владѣющій стрѣ¬ 
лою, зиЪзі., стрѣлецъ (созвѣздіе *{•). 

* за&тёп, тіпіз, п. священная трава 
(пучокъ травы, нащипанной на Капито¬ 
лійскомъ холмѣ, который феціалы имѣли 
при себѣ во время посольства, въ знакъ 
своей неприкосновенности). 

за^йіиш, і, п. короткій плащъ, особ, 
военный или для путешествій. 
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за^иш, і, п. короткій плащъ; какъ 
одежда солдатъ въ походѣ, военный 
плащъ; отс. за^шп зшпегѳ или за^шп 
іге, готовиться къ войнѣ, взяться за 
оружіе: еззе іп за^із, стоять подъ ружь¬ 
емъ, быть вооружену; но за^а ропоте, 
положить оружіе. 

заі, заііз, ш. и п., ріиг. заіез, тазе. 
I) соль; отс. карт., а) питншноешь въ 
рѣчи, острота, игЬапі заіез: (іеіесіагі 
заіе пі§го, горькою насмѣшкою (*(•). — 
Ь) вкусъ, изящество архитектурнаго 
стиля, іесішп ріиз заііз цтт зшпріиз 
ЬаѣеЪаі. —Ц) (поэт.) теіоп., (соленая) 
порская вода, море. 

заіагіиз, а, ит, къ соли относящійся, 
соляной, аппопа 8., количество добытой 
соли или годовой доходъ отъ соли; зиЪзі., 
8&1&ГІШП, Іі, п. соб. порція СОЛИ, отс.= 
содержаніе, жалованье; Зйіагіа (ѵіа), Со¬ 
ляная дорога, которая вела отъ соляныхъ 
копей въ Сабинскую землю. 

з&іах, Іасіз, похотливый; поэт, пер., 
возбуждающій похоть. 

заіеѣга, ае, Г. бугорокъ, кочка, не¬ 
ровное мѣсто. 

заІеЪгбзиз, а, ит, бугристый, шеро¬ 
ховатый, неровный. 

заіісіит, і, п. ивнякъ, ивовый ку¬ 
старникъ. 

заііепіез, Ішп, т. см. 2. заііо I, 2, Ь. 
заН^пиз, а, нт. ивовый, 
заііпае, агшп, г. соляныя копи, соло- 

варня, соляная варница, соляной амбаръ; 
тк. мѣсто въ Римѣ при рогіа Тгідетіпа, 
получившее свое названіе отъ находив¬ 
шихся тамъ раньше соляныхъ амбаровъ. 

заНшпп, і, п. солонка. 
1. зёііо (заШо), (Іі), іішп, Іге, и 

заііо, ёге, солить. 
2. заііо, заійі (очень рѣдко зШі), заі- 

ішп, іге, 1) іпіг. прыгать, скакать, 
1) соб., объ одуш., съ <1е с. аЫ., съ іп, 
зирѳг, рег с. асе. — 2) пер., о неодуш.: 
а) вооб.: заііі дгапсіо (•(■): шіса (заііз) 
заііепз, жертвенная соль, которая (какъ 
знакъ хорошаго предзнаменованія), бро¬ 
шенная въ огонь, подскакиваетъ вверхъ: 
ѵепаѳ заііипі, жиды дрожатъ.—Ь) о водѣ, 
брызгать, струиться, (іиісіз адиае заііепз 
гіѵиз (|).—П) іг. вскакивать на кого, 
Іаеіа заіііпг оѵіз (*(•). 

заііипса, ае, Г. дикій или кельтскій 
нардъ (растеніе), 

заііта, ае, ?. слюна. 
з&Нх, Нсіз, Г. ива. 
заіііо, заііііпз, см. 1. заііо* 
заііо, см. 1. заііо. [рыба), 
заіра, ае, Г. сальпа (жесткая морская 

заізе, асіѵ. остро, остроумно. 
заізпз, а, ит, РАД), соленый; пер.: 

a) острый, ѣдкій, зийог (•)*): гоѣідо (*(*). — 
b) острый, остроумный, язвительный, 
юмористическій, забавный, веселый. 

заІШіо, бпіз, $. танцованіе, танецъ, 
пляска. 

заКаібг, бгіз, ш. танцовщикъ. 
* заІШбгіиз, а, иш, танцовальный, 

огЬіз. 
заІШгіх, ісіз, $. танцовщица. 
заІШйз, йз, ш. танцованіе, танецъ, 

пляска. 
заііёш (заіііт), асіѵ. по крайней мѣрѣ; 

отс. поп (педие) заііет, даже не. 
заііо, аѵі, аіит, аге, 1) іпіг. танцо- 

вать, плясать (у древнихъ съ сильными 
тѣлодвиженіями и пантомимами).—И) 1г. 
(пантомимою) выражать, представлять, 
плясать, Сусіора (•(•; ср. плясать рус¬ 
скую). 

заІШбзиз, а, ит, лѣсистый, изоби¬ 
лующій (поросшій) лѣсомъ. 

1. заіійз, из, т. скачокъ, прыжокъ; 
заііит сіаге, сдѣлать прыжокъ, прыг- 
нуть (і). 

2. заіійз, йз, ш. а) гористая и лѣ¬ 
систая полоса земли, лѣсистыя горы, 
горное ущелье, лѣсистое ущелье, гори¬ 
стое мѣсто, Ругѳпаеиз: Ога^из, Альпы: 
ТЬеппоруІагит, Ѳ. ущелье. — Ь) лѣси¬ 
стая полоса земли, годная для выгона 
скота = пастбище, выгонъ, заШЪиз іп 
ѵасиіз разсапі (•(■); иногда = имѣніе, ху¬ 
торъ, имѣющій пастбище, бе заііи а§го- 
диѳ йеіісііиг. 

заІйЪёг, Ъгіз, е, и об. заШЪгіз, е, 
здоровый, Т) здоровый, полезный для 
здоровья, благотворный (прот. резШепз), 
a) соб.: зопшиз Д-): аппиз.—Ь) пер., 
полезный, спасительный, сопзіііа: зеп- 
іепііа геі риЫісае заІиЬеггіта. — II) здо¬ 
ровый = крѣпкій, а) соб.: согриз. — 
b) пер., хорошій, годный, цшйдиіД езі 
заізит аиі заІиЬгѳ іп огаііопе. 

заІйЪгІіаз, аііз, I. I) здоровость а 
благотворное вліяніе на здоровье, цѣлеб¬ 
ность (прот. резіііепііа), а) соб.: адиа- 
гит. — Ь) пер., а зигізсопзиіііз заІиЬгі- 
Іаз (спасительное средство), аЪ ііз, циі 
йісипі, заіиз (спасеніе) реіііиг.— И) здо¬ 
ровье, согрогшп. 

заійѣгііёг, айѵ. I) здорово, съ поль¬ 
зою для здоровья. — II) полезно, съ поль¬ 
зою, Ьеіішп ІгаЬеге. 

заіиш, і, п. I) открытое море, ши¬ 
рокое море (поэт. тк. = море вооб.), 
какъ мѣсто стоянки = рейдъ, іп заіо (а<1 
апсогат) зіагѳ. — II) качка, отъ кото- 
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рои происходитъ морская болѣзнь (паи- 
яеа), заіо паизеадие сопГесіі. 

8&1й8, йііа, Г. неповреждепность, не¬ 
поврежденное состояніе, I) вооб., а) здо¬ 
ровье, физическое благосостояніе. — Ъ) 

‘благосостояніе, благополучіе, благоден¬ 
ствіе, благо, польза (отдѣльнаго лида, 
тк. цѣлаго государства; прот. регпісіез), 
чіошѳзііса, соттипіз: рѳгісиіит заіиііз; 
отс. гезіііиііо заіиііз шеае, ,моѳ возвра¬ 
щеніе изъ изгнанія.— с) спасеніе (прот. 
регпісіѳз), 8иаѳ заіиііз саиза: заіиіі еззе, 
•служить къ спасенію: аісі заіиіі еззѳ, 
•спасти кого, дать кому возможность спас¬ 
тись : заіиіет іѳггѳ или айеггѳ аісі, спас¬ 
ти кого: заіиіет реіегѳ; тк. средство 
съ спасенію, возможность спастись, ппа 

•езі заіиз: пиііа заіиз геі риЫісаѳ герѳ- 
гігі роіезі.— II) въ част., (устное или 
письменное) пожеланіе здоровья = при¬ 
вѣтствіе, поклонъ, ішрѳгіігѳ аісі тиііат 
заіиіет или аЦт ріигіта заіиіе, неодно¬ 
кратно кланяться кому (привѣтствовать 
кого) или посылать поклонъ кому: заіиіе 
<1аіа гѳббііадие или заіиіе ассѳріа гей- 
(іііадие, послѣ взаимнаго привѣтствія; 
карт., заіиіет сіісѳге Того ѳі сигіаѳ, по* 
прощаться съ гс, т.-е. отказаться отъ 
дѣятельности на ф. и въ к. 

ваШіагіз, е, къ здоровью^ благосо¬ 
стоянію, спасенію относящійся, здоро- 
выЁ, спасительный, полезный (прот. по- 
сѳпз, тогіііѳг, резіі&г и рѳтісіозиз), 

-а) вооб., аЪзоІ. или съ <1аі. (для). съ а<1 
с. асе.— Ь) въ част., з. Ііііега, спаси¬ 
тельная буква (А = аЬзоІѵо, оправда¬ 
тельный голосъ, написанный судьею на 
дощечкѣ; прот. Ііііега ігізііз, буква С = 
сопбѳтѣо). 

вШіагІіёг, асіѵ. спасительно — по¬ 
лезно, съ пользою, выгодно. 

ваійіаііо, бпів, і. а) привѣтствована, 
привѣтствіе, поклонъ; отс. агтіз бетіз- 
зіз заіиіаііопет тоге тііііагі іасеге, от¬ 
давать честь, салютовать. — Ъ) въ част., 
посѣщеніе для засвидѣтельствованія по¬ 
чтенія, хожденіе на поклонъ, съ визитомъ, 
баге зѳ заіиіаііопі атіеогит, принималъ 
явившихся съ визитомъ друзей. 

ваШШ&г, бгіз, т. являющійся на по¬ 
клонъ, съ визитомъ, прислужникъ. 

вШіШг, іёга, Гёгшн, приносящій 
здравіе, благоденствіе, спасеніе, спаси¬ 
тельный (|). 

ѳаійіо, аѵі, аішп, аге, „здравія же¬ 
лать", отс. = привѣтствовать, кланять¬ 
ся, здороваться, 1) вооб.: аЦт; отс. 
бѳоз, поклоняться богамъ, молиться бо¬ 
тамъ: аидигіиш (*(*); съ двумя асе. = 

привѣтствовать = называть, провозгла¬ 
шать, аіят ітрегаіогет.— П) въ част., 
свидѣтельствовать кому почтеніе, являть¬ 
ся къ кому на поклонъ, съ визитомъ, 
прислуживаться, аЦт. 

ваітё, асіѵ. здорово, благополучно: 
отс. заііп* заіѵе? все ли благополучно? 
(ср. заіѵиз II, а, Ь). 

ваітёо, ёге, быть здоровымъ, здрав¬ 
ствовать, только какъ привѣтственное 
слово, поэтому всегда заіѵе, заіѵеіѳ, заі- 
ѵеіо, заІѵеЪіз и заіѵегѳ 0‘иЬео), а) при 
привѣтствіи гс, здравствуй, здравствуйте, 
здорово! отс. бейт заіѵегѳ диЪепі, по¬ 
клоняются какъ богу; тк. при торже¬ 
ственномъ обращеніи къ божеству и во¬ 
об. къ высокопочтенной особѣ или вещи, 
заіѵе, ѵега Іоѵіз ргоіез (о Геркулесѣ •}•): 
о дгаіа іѳзіибо Іоѵіз, тіЬі сипцие заіѵе 
гііѳ ѵосапіі (•(•). — Ь) при прощаніи, 
прощай, прощайте, добраго здоровья; 
ѵѳгЬ. ѵаіе заіѵе; при прощаніи съ умер¬ 
шими: заіѵе аеіѳтит тіЬі аѳіегаипцие 
ѵаіе (і*). 

ваіуив, а, пт, сохранный = хорошо 
сохранившійся, находящійся въ хоро¬ 
шемъ состояніи, здравствующій, невре¬ 
димый, цѣлый, I) вооб.: а) о лицахъ: 
ехѳгсііиз, сіѵіз: заіѵиз геѵегіог, благо¬ 
получно: а^т заіѵит (еззѳ) зішіеге, 
желать увидѣть кого невредимымъ: аЦт 
заіѵит поііе, желать чьей гибели: заі¬ 
ѵиз еззѳ поіо, я не хочу болѣе жить: 
диіз іѳ заіѵо езі ориз, которымъ нужно 
твое эдоровье (благополучіе ■{*)? ѳхегсі- 
іит заіѵит ЬаЪиіі, войско его было спа¬ 
сено: те заіѵо, пока я живу. — Ъ) о 
неодуш.: сіірѳиз; съ именемъ въ аЫ. 
аЪзоІ., безъ поврежденія, безъ наруше¬ 
нія, не нарушая, заІѵіз гѳЪиз, въ хоро¬ 
шія времена: заіѵо оШсіо, не нарушая 
долга. — II) въ разговорномъ языкѣ: а) 
о лицахъ: заіѵиз (заіѵа) зит, я спа¬ 
сенъ.— Ъ) о неодуш.: заіѵа гез езі, все 
обстоитъ благополучно: заііп заіѵаѳ? 
(зс гез), все ли благополучно? (ср. заіѵе). 

в&тішеа, ас, Г. самбука (струнный 
инструментъ, похожій на арфу). 

* ѳатЪйсіаігІа, аѳ, 1*. играющая на 
самбукѣ, арфистка. 

вапаЪШа, с, излѣчимый, исцѣлимый, 
вапаііо, бпів, Г. лѣченіе, исцѣленіе, 
ѳапсіо, вапсіі, об. вапхі, вапсііпт и 

вапсіит, Іге, освящать, т.-е. религіоз¬ 
нымъ освященіемъ дѣлать ненаруши¬ 
мымъ, I) соб.: а) какъ нѣчто священное 
и ненарушимое постановлять, ненару¬ 
шимо постановлять, узаконятъ, 1ѳ§ѳт: 
іоѳйиз заприте аіф: іоейега Мтіпѳ 
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(|): педиѳ иііа Іех запсіі, ^ио тіішз 
еіс.: Уаіегіі Іех запхіі, пе еіс. — Ь) под¬ 
тверждать, объявлять дѣйствительнымъ, 
имѣющимъ силу, аи^игеш. — II) пер., 
строго запрещать, 1е&ѳ запсігі аиі ^иге 
сітііі: запсігі і^пошіпіа (подъ опасе¬ 
ніемъ позора). 

запсіё, а(іѵ. свято, ненарушимо, по 
совѣсти, благочестиво. 

запсіітбпіа, ае, I) святость, до¬ 
стоинство, (Іеогпт гѳіі^іо еі запсііто- 
піа: пирііагит, священная торжествен¬ 
ность. — II) добродѣтельный образъ мы¬ 
слей, богоугодная жизнь, безпорочность, 
(іошшп ЬаЬеге сіаизаш рийогі еі запсіі- 
шопіае. 

запсііо, бпіз, Г. постановленіе, а) въ 
законахъ = карательная статья закона, 
уголовный законъ, Іе^иш запсііопет рое- 
папцие гесііагѳ. — ѣ) въ договорахъ = 
добавочная статья, оговорка, іоейегіз. 

запсШаз, аііз, і. I) святость, нена- 
рушимость, неприкосновенность, ігіЪи- 
паіиз. — II) благочестіе, а) безпороч¬ 
ность, чистая нравственность, цѣлому¬ 
дріе. — Ь) благочестіе, въ отношеніи къ 
богамъ; отс. геіі^іопшп запсіііаіез,раз¬ 
умное и свободное отъ суевѣрія почи¬ 
таніе боговъ. 

вапсіиз, а, шп, РАф. I) священный, 
ненарушимый, неприкосновенный, ігі- 
Ьипі рІеЪіз: оШсіит: ^ига раігіаѳ запс- 
ііога ^иат Ъозріііі Йихіі. — II) святой, 

a) достопочтенный, возвышенный, потеп 
роёіае: і^пез (огонь, ниспосланный Юпи¬ 
теромъ, огонь при жертвоприношеніи 
І*): запсіе йеогшп, святый Боже! (|).— 
b) благочестивый, непорочный, чистый, 
добродѣтельный, цѣломудренный, ѵіг^о 
(о весталкѣ *)*). 

запйіх, йісіз, I. и запйух, йусіз, с. 
красная минеральная краска (или су¬ 
рикъ, или смѣсь сурика съ киноварью). 

запё, айѵ. I) разумно, благоразумно, 
поп е^о запіиз ЪассЬаЪог Ейопіз (|). — 
II) пер., конечно, точно, въ самомъ 
дѣлѣ, дѣйствительно: а) для подтвержде¬ 
нія, запе ѵеііет; отс. а) въ отвѣтахъ, 
конечно, разумѣется, запе Ьегсиіе. — 
$въ уступленіи, пусть, зіпі іаіза запе.— 
у) при ішрегаі., все же, же, ну, а§ѳ 
запе. — Ь) для7 усиленія = совершенно, 
вполнѣ, при ѵегЪ., аф., айѵ. (запеЬепѳ 
или Ъепе запе); отс. запе циаш = 
весьма, очень (при ѵегЬ. и аф.); піЬіІ 
запе еззеі, не было бы рѣшительно ни¬ 
чего. 

зап^піпёпз, а, шп, къ крови окто- 
слщійся, I) соб. и пер.: 1) соб.: а) = 

изъ крови состоящій, кровяной, ітЬег^ 
биііае (у). — Ь) кровавый, окровавлен¬ 
ный, ташіз (і). — 2) пер.: кровавый, 
а) кровопролитный, гіха (*{*): саейев 
(*}•). — Ь) кроваваго цвѣта, алый, багро¬ 
вый, за^иіит. — II) карт., кровожадный, 
Маѵогз или Магз (1*). 

зап^иіпбіепіиз, а, пт, наполненный 
кровью, кровавый, I) соб. и пер.: а) соб. 
кровавый, окровавленный, подтекшій 
кровью, ресіога (1*).— Ь) пер., кроваваго* 
цвѣта, алый, багровый, соіог (*)*). — 
II) карт., Шега, оскорбительная (•)•). 

вап^иТз, зпіпіз, ш. кровь, I) соб. и 
карт.: 1) соб.: зап&шпет тіііегѳ (пу¬ 
скать) аісі или (шутл.) ргоѵіпсіаѳ: зап- 
диіпеш ейипйеге (проливать). — 2) карт.: 
а) свѣжесть, сила, атізіпшз зпссшп еі 
зап^шпет (ср. зиспз). — Ь) имущество, 
<іѳ зап^піпѳ аегагіі йеігаЪегѳ. — П) те- 
іоп.: а) пролитая кровь, а) смерть, йаг^ 
заприте роепаз (і*). — (!) кровопроли¬ 
тіе, убійство, йгаіегпі зап^піпіз іпзопз 
(*)*): зап^иіпет іасеге, производить крово¬ 
пролитіе. — Ь) кровь = родство, родъ, 
происхожденіе, а) аЪзіг.: раіегпиз таіе> 
пизциезап^иіз: заприте софипсіиз, кров¬ 
ный родственникъ: зап^піпѳ сопііп^еги 
аіцт, находиться въ кровномъ родствѣ 
съ кѣмъ. —/9) сопсг., кровь = потомокъ 
(сынъ, дочь, дитя, внукъ), ге&іиз зап- 
§шз (о Европѣ |): заеѵігѳ іп зпшп зап¬ 
ишет. 

запіёз, ёі, I. гнойная кровь, гноевид¬ 
ная матерія, сукровица; (поэт.) пер. = 
ядовитая слюна, ядъ. 

запііаз, аііз, і. I) здоровье, здравіе. — 
II) пер.: здравый умъ, разсудительность, 
разумность, благоразуміе, запііаіѳ ѵа^ 
сапз, неразумный: ай запііаіѳт геѵегіі, 
гейіге или зе сопѵегіеге, образумиться: 
ай запііаіет гейисеге, образумить. 

запо, аѵі, аіит, аге, лѣчить, исцѣ¬ 
лять, I) соб.: а^т: ѵотісат. — П) пер., 
исцѣлять=поправлять, исправлять, при¬ 
водить въ порядокъ, ѵхйпега аѵагіііаѳ: 
йізсогйіат, прекратить несогласіе: теп- 
іез еогит, уговорить ихъ, успокоить: 
а^т, успокоить (о письмѣ): іпсоштойа 
сотшойіз, вознаграждать. 

запиз, а, шп, здоровый, 1) соб. (прот. 
ае§ег), рагз согрогіз: а^т запит іа- 
сеге, вылѣчить кого. — II) пер., а) не¬ 
поврежденный, неиспорченный, въ хоро¬ 
шемъ состояніи находящійся, гез риЫіса: 
е§о запиз аЬ іПіз (ѵііііз |). — Ь) здра¬ 
вый, = здравомыслящій, благоразумный 
(прот. іпзапиз, іперіиз), тепз: сопзіііа: 
йих: таіе запиз, безумный, безъ ума 
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(тк. атоге): заіізпе запіеззепі, въ здра¬ 
вомъ ди они умѣ? 

заріепз, епіі8, РАф. мудрый, благо¬ 
разумный, разсудительный (прот.Ъги- 
іиз, зіиііиз), ѵіг;о неодуш., ѵііа; зиЪзі. = 
мудрый, благоразумный, разсудительный 
человѣкъ (прот. Ъгиіиз, зіиііиз, йѳтепз); 
въ част., мудрецъ. 

варіепіёг, асіѵ. мудро = благоразум¬ 
но, разсудительно. 

варіенііа, ае, $. мудрость = благо¬ 
разуміе,разсудительность (прот.зіиіііііа); 
въ част., мудрость, философія, аѣзоі. 
или , съ деп. оЪ]. 

варіо, іі (рѣдко Іѵі, йі), ёге, имѣть 
вкусъ, I) съ асе. = имѣть вкусъ чего, 
отзываться чѣмъ, пер. * пахнуть чѣмъ, 
ип^иепіа сгосшп заріипі.—II) ощущать 
вкусъ, чувствовать вкусъ, а) соб., аіеі 
поп зарііраіаіиз.—Ъ) карт., быть муд¬ 
рымъ, благоразумнымъ, понимать, зі 
зарегеі: зего заріипі, они поздно начи¬ 
наютъ понимать, ови крѣпки заднимъ 
умомъ; съ асе.=понимать, смыслить 
что-и., піЬіІ, ничего не смыслить, быть 
глупымъ: піі рагѵшп, ничего не пони¬ 
мать въ дѣлахъ низменныхъ ф. 

варбг, бгів, т. I) вкусъ чего-н., отс. 
а) карт., тонкость рѣчи, остроуміе 
рѣчи, ѵегпасиіиз.—Ь) теіоп.: а) лаком¬ 
ство, лакомый кусокъ, даііае асііпізсеге 
зарогеш ф.—р) зарогез=благовоніе = 
ароматическія травы, ^иззоз азрег^е за- 
рогез ф.—II) вкусъ чей-н.; отс. карт., 
зіпе зароге, безъ смысла, тупоумный. 

вагсіна, ае, Г. I) связанный тюкъ, 
связка, ноша, особ, въ р1иг.=поклажа, 
ручной багажъ солдата (съѣстные при¬ 
пасы, посуда, шанцевые инструменты; 
вѣсомъ около 50фунтовъ);карт., бремя, 
тяжесть, риЫіса гѳгит (правленія 
ѣ).—II) пер., бремя, плодъ чрева, 
ргіта ф. 

вагсіпагідз, а, шп, вьючный, д итепіа. 
8агсіогзагз1, вагіиш, іге, починять, 

исправлять; пер., вознаграждать, йеігі- 
тепіит, ицигіат: дгаііа таіе загіа 
ф.—Рагі. загіиз, а, ит, въ особомъ 
соединеніи загіиз (еі) іесіиз, въ хоро¬ 
шемъ состояніи находящійся, отпіа загіа 
іесіа ехідегѳ, наблюдать за правиль¬ 
ностью (въ отношеніи плана, условій, 
удобствъ) всѣхъ построекъ. 

загсйішп, і, п. и вагейіиз, і, т. 
мотыка, садовая кирка, полбтикъ. 

загнив, і, т. лещъ (морской), 
загіва (вагівва), ае, Г. длинное маке¬ 

донское копье. — Отс. вагІвбрЬбгбз, і, 
т. (македонскій) копьеносецъ. 

вагтепішп, 1, п. сукъ, вѣтвь; въ 
ріиг. = сухія вѣтви, сучья, хворостъ 
(фашина). 

за1=ва1І8, довольно, достаточно, I) 
асу.:затзаі езі: заі Ъаѣѳо, считаю доста¬ 
точнымъ; заі езі или ф заі Ьаѣиіі съ 
іпі.— II) айѵ.: з. ЫЪегѳ ф: 8. Ъопиз. 

ваіа^о, ёге, имѣть довольно дѣла, 
имѣть довольно хлопотъ съчѣмъ-н., во¬ 
зиться съ чѣмъ, находиться въ затруд¬ 
нительномъ положеніи, зиагшп гегит (по 
своимъ дѣламъ): заіа^епііЪиз (находя¬ 
щимся въ стѣсненномъ положеніи) сеІѳ- 
гііег оссиггегѳ. 

заіеііёв, Шв, с. I) провожатый знат¬ 
наго лица, особ, тѣлохранитель, въ 
ріиг. тк. — свита.—II) пер.: 1) вооб., 
спутникъ, Аигогае, о денницѣ: Огсі, о 
Харонѣ (і). — 2) въ част., въ дурномъ 
смыслѣ, пособникъ, сообщникъ, зееіе- 
гшп: ѵігіѣиз согрогіз, регпіеіовізвітіз за- 
іеІІіііЪиз. 

ваііав, аіів, Г. I)достаточность, іат 
ѵіпі заііаз езі, уже довольно вина. — И) 
зиѣз*. = пресыщеніе, отвращеніе, съ^еп. 

ваііёіав, аіів, $. I) достаточность, 
изобиліе, излишестве, ай заііеіаіет 
издие.—II) зиЪ.)., пресыщеніе, отвра¬ 
щеніе, аѣзоі. или съ §еп. 

ваііп’ = ваіівпе, см. ваіів* 
1. ваііо, аѵі, аіит, аге, навармлн- 

вать досыта, насыщать, I) соб.: а) 
одуш.: заііаіі сапез запдиіпе ЬегШ (■)■). — 
Ъ) тѣлесную потребность удовлетворять, 
успокаивать, Гатеш, утолять ф.—с) 
ідпез заііапіиг ойогіЪиз ф: пес(ігеіит) 
заііаіиг адиіз ф.—II) пер.: І) удовле¬ 
творять, апітит: педиадиат зе еззе 
заііаіит, никакъ не могъ наглядѣться 
вдоволь: заііагі аідй ге, въ полной 
(достаточной) мѣрѣ вкусить чѳго-н. 
(напр. зотпо, выспаться, какъ слѣ¬ 
дуетъ). — 2) пресыщать = надоѣдать, 
наскучить, сп)из ше пшпдиат заііаге 
роіиіі огаііо; поэт., съ §еп., диит 
заііаіа Гегіпае йехіга саейіз егаі. 

2. ваііо, бпів, Г. 1) сѣяніе; ріиг. 
сопсг. = засѣянныя поля. — И) сажаніе. 

заііга (др. заійга), ае, і. сатира 
(стихотвореніе, въ которомъ съ веселымъ 
юморомъ или горькою язвительностью 
изображается будничная жизнь людбй съ 
ея страстями, предразсудками, глупостью 
и пороками). 

ваіів, сотр. заіінв, довольно, доста¬ 
точно, I) въ розіііѵ.: А) вооб.: 1) айр:' 
заііз езі тіЬі аідй: заііз езі аідй ай 
аідй: заііз зирегдие езі (Гогѳі), предо¬ 
статочно, черезчуръ много: заііз зирег- 



з&іізассіріо — 572 захшп 

^иѳ Ьаѣегѳ (см. зирег): заііз ЬаЬеге а^б, 
считать что достаточнымъ, довольство¬ 
ваться чѣмъ; съ деп., 8. аг^епіі: (поп) 
БЕІІ8 ѳзі съ іп?., съ 8І или диоб. — 2) 
асіѵ. (въ разговорномъ языкѣ часто за- 
ііп* = заіізпе), прот. рагшп, шіпиз: 
«) при ѵегЬ.: 8сігѳ, удовлетворительно 
8нать. — р) при аф*.: поп з. ібопѳиз ри&- 
паѳ (І). — у) при абѵ.: 8. заерѳ: 8. 
абЬис, довольно долго: заііп* гѳсіѳ? за- 
ііп’ заіѵѳ? все ли благополучно? — д) 
аЬзоІ., зей заііз бѳ Ьос. — В) Особыя 
соединенія: а) заііз а&о, имѣть доволь¬ 
но дѣла, имѣть довольно хлопотъ (за¬ 
ботъ), ішрѳгз., а^ііиг іатеп заііз. Ср. 
заіа^о. — Ь) какъ юрид. і. і. = доста¬ 
точное обезпеченіе, з. рѳіеге или ехі- 
$егѳ (требовать): з. саѵегѳ (дать): з. 
ассірегѳ (получить); заіізбо, заііз&сіо, 
см. особо. — П) сотр. зШиз, лучше 
(полезнѣе), заііиз еззѳ съ іпГ., заііиз 
еззѳ іп Авіа ^иат іп Еигора (Іітісагі; 
съ асе. с. іп&, з. риіаѵѳгипі іп игЪѳ ѳат 
сотргѳѣепбі. 

зайзассіріо, см. заііз, I, В, Ъ. 
з&іізбаііо, бпіз, Г. представленіе обез¬ 

печенія, обезпеченіе, поручительство. 
заіізбо, дёді, баішп, баге, предста¬ 

вить обезпеченіе, поручительство, обез¬ 
печить, аѣзоі. или съ &еп. (батпі іп- 
Гесіі, на случаи возможнаго убытка); 
отс. заіізбаіо (вслѣдствіе поручитель¬ 
ства) беѣѳо. 

з&ііз&сіо, Гёсі, іасішп, ёге, удовле¬ 
творять, 1) вооб., аѣзоі. или съ баі., 
оШсіо зио, исполнять своё долгъ: паіи- 
гаѳ еі Іедіѣиз, выплатить долгъ природѣ 
и законамъ. — II) въ част., удовлетво- 
ять, а) кредитора = заплатить, аіеі. — 
) оскорбленнаго = оправдываться, тк. 

извиняться, просить прощенія, аѣзоі. 
(рпѣіісѳ): аісі (передъ кѣмъ, у кого): 
бе ігдигііз. — с) давать достаточное до¬ 
казательство, аісі съ асе. с. іпГ. 

заіізіасііо, бпіз, Г. удовлетвореніе; 
въ част., оправданіе, извиненіе, 

з&ііпз, см. заііз II. 
заібг, бгіз, т. I) сѣятель. — II) роди¬ 

тель, отецъ, виновникъ. 
заігарёз, ае и із, асе. ен, т. и з&- 

іг&ра, ае, т. сатрапъ, (персидскій) на¬ 
мѣстникъ. 

зШг, ійга, ійгшп, сытый, насыщен¬ 
ный, I) соб. (прот. ѳзигіепз), сопѵіѵа 
(•)•): риИиз; съ §еп., отпіит гегит. — 
П) пер.: а) сытый=довольный, ехріеіі 
аіаиѳ заіигі. — ѣ) (поэт.) полный, бога¬ 
тый, обильный, Тагепішп: ргаезеріа.— 
с) о цвѣтѣ, сильно окрашенный, силь¬ 

ный (прот. бііиіиз, слабый, блѣдный), 
соіог. 

заійга, ае, Г. смѣсь, всякая всячина, 
Яиазі рег заіигат зепіепііаз ѳx^шгегѳ, 
безъ всякаго порядка, безъ разбора. 

заійгё^а, ае, І. и заійгё^пт, і, п. ча¬ 
беръ (растеніе). 

заійго, аѵі, аіит, аге, накарилиьать 
досыта, насыщать, I) соб.: а) одуш.: зѳ 
зап^иіпѳ сіѵіит. —~ѣ) нѳодуш.: зоіа йто, 
обильно удобрять (*(•). — II) пер., насы¬ 
щать, удовлетворять, сгибеІііаіеЯг зиат 
обіипщиѳ. 

з&ійз, йз, т. I) сѣяніе, сажаніе. — 
II) пер., произрошденіе, происхожденіе, 
родъ, Іоѵіз заіп ебііиз, сынъ Юпитера, 

заійга, см. заііга. 
* заисіаііо, бпіз, нанесеніе раны, 
запсіо, аѵі, аінш, аге, ранить, I) соб.: 

аЦт или зе: аЦт іеііз: ^ѳпаз ип&ие, 
до крови оцарапать (*{*). — II) пер., о 
плугѣ = взрывать, вспахивать, бигат 
Ьшпит (•)•). 

заисінз, а, пт, раненый, I) соб. (прот. 
іпіе&ег), ^гаѵііег з.: $1абіаіог Ше соп- 
Іесіиз еі з.; ріиг. зиѣзі., заисіі, т. ране¬ 
ные. — II) пер.: а) (поэт.) вооб., о нѳ- 
одуш., таіиз заисіиз Аігісо, поврежден¬ 
ная: іеііиз заисіа уотегіѣиз, вспахан¬ 
ная: діасіѳз іпсегіо заисіа зоіе, таю¬ 
щій. — ѣ) получившій рапу, а) вооб., 
разстроенный, опечаленный, апітиз. — 
р) (поэт.) получившій рану любовную, 
ге^іпа заисіа сига (атоге). 

заѵіог, аіиз зшп, агі, цѣловать, аЦш. 
зауіпш, 1і, п. поцѣлуй. 
захаШіз, е, на свалахъ находящійся, 

пребывающій. 
* захёіпш, і, п. скалистое мѣсто, 
захёпз, а, пт, скалистый, камен¬ 

ный, итѣга, падающая отъ скалъ (*(*): 
№оѣѳ захеа Гасіа, превратившаяся въ 
камень (*)*). 

захШсиз, а, иш, превращающій въ 
ваиень (*)*). 

захбзпз, а, шп, скалистый, ваиени- 
стый, утесистый; отс. поэт., захозиз зо- 
папз Нірапіз, съ шумомъ текущая ме¬ 
жду скалами. 

захшп, і, п. свала, облоиовъ свалы, 
большой ваиень, I) соб.: 1) свала, а) 
вооб.: заха Іаіепііа, подводные камни 
(*)*). — ѣ) въ част., а) священная скала 
(мѣсто на вершинѣ Авентина, гдѣ Ремъ 
производилъ гаданіе). — р) Тарпѳйская 
скала. — 2) ваиень, особ, большой, з. 
зііѳх, булыжникъ, голышъ: 8. диабгаішп, 
четвероугольный камень. — П) (поэт.) 
теіоп., каменная стѣна, аііит. 
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всаЪеІІшп. (вс&ЪШшп), і, п. высокая 
деревянная подошва, прикрѣпляемая къ 
ногѣ, имѣвшая въ горизонтальномъ раз¬ 
рѣзѣ, подъ пальцами, металлическую ма¬ 
шинку. Этою подошвою музыканты били 
тактъ при танцахъ на сценѣ и давали 
знать о началѣ и концѣ акта. 

всйЪёг, Ъга, Ъгпт, шероховатый, не¬ 
гладкій; о лицахъ, шелудивый, нечи¬ 
стый, неопрятный (прот. ІѲѵіз). 

вс&Ыёв, ёі, $. шероховатость, неглад¬ 
кость, I) вооб.: а) соб.: іеггі (|). — Ь) 
пер., зудъ = сильное желаніе, сильное 
побужденіе, вс. Іисгі (1*). — II) въ част., 
шелуди, чесотка, іигріз (*}*): таіа (*)*). 

всаЪШшп, і, п. см. всаЪеІІпт. 
вс&Ъо, всаЪі, ёге, чесать, тереть, са- 

риі О). 
8саепа, ае, см. всепа. 
всаврігшп, см. всерігпт. 
* всаеѵив, а, пт, лѣвый, пер. = не¬ 

ловкій. 
всаіае, агат, I. лѣстница (особ, осад¬ 

ная). 
8са1тп8, і, т. уключина, крюкъ для 

весла. 
всаіреііпт, і, п. скальпель, ланцетъ, 
всаіро, всаірві. всаіріпш, ёге, цара¬ 

пать, скоблить, I) вооб.: іеггаш ип^иі- 
ѣиз (■}•). — II) въ част., на деревѣ, благо¬ 
родномъ камнѣ гс рѣзать, вырѣзывать, 
гравировать, высѣкать. 

всаіргпш, і, п. острый инструментъ 
для рѣзанія, а) шило, рѣзакъ сапожни¬ 
чій Ж. — Ь) рѣзецъ, гравчикъ, Іаѣгііѳ 
(какой употребляютъ ремесленники). 

всаштбпіа и всаттбпёа, ае, і. авранъ 
аптечный, дрисливецъ, проносный ко¬ 
рень. 

всашпиш, і, п. скамья, скамейка; пер., 
ге^пі зсатпа, тронъ, престолъ (*(•). 

всапйо, 8сап<іі, всапзшп, ёге, всхо¬ 
дить, подниматься, взбираться, I) іпіг. 
іп ад§егет; пер., возвышаться, еойет 
(!*). — II) іг. таіозі взлѣзать на мачты: 
ѵаіішп; пер., зсапсііі аегаіаз ѵіііоза па- 
уез сига (*(:). 

всашШа, ае, Г. драница. 
всарЬа, ае, і. лодка, челнокъ. 
* всарЫшн (всарішп), 1і, п. ладьевид¬ 

ная чаша. 
всарйіае, агпт, $. плечныя лопатки, 

отс. плечи, тк. спина, 
всагпв, і, т. морской попугай (рыба). 
* всаіёЪга, ае, і. бьющій ключъ, во¬ 

да, бьющая ключомъ изъ земли. 
всаіёо, ёге и всаіо, ёге, бить клю¬ 

чомъ, I) соб.: іопз зсаііѣ (і*). — И) те¬ 
мп., изобиловать, съ аЫ. (чѣмъ). 

всаіпгі^о, &ІПІ8, Г. бьющій ключъ, 
ключевая вода. 

* 8сапгп8, а, пт, съ выдающимися 
лодыжками, кривоногій Ж. 

всёіёгаіё, айѵ. злодѣйски, преступ¬ 
нымъ образомъ (прот. ріе). 

всёіёгаіпз, а, шп, РАЙ]. I) осквер¬ 
ненный преступленіемъ, іѳгга (|); отс. 
зсеіегаіиз уісиз, Злодѣйская улица (у 
Эсквилина въ Римѣ, гдѣ Туллія пере¬ 
ѣхала черезъ трупъ своего отца Сервія 
Туллія): 8с. сатриз, Злодѣйская пло¬ 
щадь (у римскаго вала): 8с. 8ейе$ или 
Іітеп, мѣстопребываніе нечестивыхъ (мо¬ 
шенниковъ) въ подземномъ царствѣ (*}*).— 
II) пер., а) злодѣйскій, преступный, 
нечестивый, окаянный, Ргоіеиз, прой¬ 
доха П. (|); зиѣзі., зсеіегаіі, злодѣи, 
нечестивцы; поэт., зсеіегаіаз зшпегѳ 
роепаз, подвергнуть наказанію за пре¬ 
ступленіе. — Ъ) гибельный, вредный, 
Ігі&из (+). 

всёіёго, ауі, аіит, аге, осквернять 
злодѣяніемъ, преступленіемъ (•(*). 

всёіевіё, айу. злодѣйски, преступно, 
безбожно, Іасегѳ. 

всёіевіпв, а, пт, злодѣйскій, преступ¬ 
ный, нечестивый, безбожный, зиѣзі. = 
злодѣй, преступникъ, мошенникъ, въ зи- 
регі. = отъявленный плутъ. 

всёіпз, Іёгів, п. злодѣйство, I) соб., 
зиЬд. = злоба, злость, лукавство (прот. 
ріеіаз).— II) теіоп., о^., 1) злодѣяніе, 
преступленіе, кровавое злодѣяніе (смерто¬ 
убійство), тіпізіег зсеіѳгіз: зс. йіуіпит 
еі Ьитапит (противъ боговъ и людей): 
зс. Іе^аіогиш іпіѳгГесібгит, преступле¬ 
ніе, состоящее въ убійствѣ пословъ: 
Ьіпс ріеіаз (любовь къ отечеству), Ьіпс 
зсеіиз (измѣна): зсѳіиз Іасѳге, айтіііеге, 
соттіііеге, сопсіреге или іп зезе сопсі- 
регѳ или зизсіреге. — 2) злодѣй, нече¬ 
стивецъ, мошенникъ, іапішп зсеіиз. 

всёпа (всаепа), ае, I. сцена театра, 
подмостки, и въ этомъ смыслѣ театръ, 
I) соб. и пер.: 1) соб.: іп зсепат рго- 
йіге, выйти на сцену: йе зсепа йесѳйѳге, 
оставить (навсегда) сцену (прот. іп зсе¬ 
пат гейіге): а§ііиг гез іп зсепіз, идетъ 
на сценѣ, представляется въ театрѣ 
(|). — 2) пер., прогалина (площадь, съ 
двухъ сторонъ окруженная лѣсомъ), іит 
зііѵіз зсепа согизсіз йезирег (•)•). — П) 
карт.: а) сцена, арена всякой дѣятель¬ 
ности, публичность, большой свѣтъ, зе 
а ѵиі^о еі зсепа гетоѵеге (і*): тіпиз іп 
зсепа е8зе, меньше бросаться въ глаза, 
быть меньше на виду ( = обращать на. 
себя меньше вниманія). — Ъ) все, раз- 
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считанное на внѣшній блескъ, а) показ¬ 
ной блескъ, показъ, ай зсепат рот- 
ратциѳ зиті. — р) сцена = затѣянная 
комедія, зсепа геі іоііиз Ъаѳе. 

всопісиѳ, а, шп, сценическій^ теа¬ 
тральный, на сценѣ представляемый; отс. 
8С. агіііех и зиѣзі. одно зсепісиз, актеръ, 
въ дурномъ смыслѣ = театральный ге¬ 
рой, комедіантъ. 

* всёрМІёг, ?ёга, Іёгат, скипетро- 
носный (і). 

всёрігшп (асаерігшп), і, п. жезлъ, 
скипетръ царей и тріумфаторовъ (чисто- 
лат. зсіріо); теіоп. (поэт.) = царство, 
власть, іп зсеріга аЦш геропеге, снова 
возвести на престолъ. 

всЪёйа и зсійа, ае, Г. лоскутокъ бу¬ 
маги, листъ бумаги. 

всіібіа, ае, ?. I) всякое ученое изслѣ¬ 
дованіе, ученая бесѣда, чтеніе и объ¬ 
ясненіе научныхъ сочиненій, зсѣоіаз 
Сгаесогшп тоге ЬаЪеге, вести философ¬ 
скія бесѣды, бесѣдовать о философіи, 
как то дѣлаютъ греки. — II) теіоп.: 
а) школа, іп зсѣоіаз йейисі. — Ъ) школа, 
секта, т.-е. приверженцы ученія. 

ѳсЬбІазіІсиз, а, шп, въ школѣ, особ, 
къ занятію краснорѣчіемъ принадлежа¬ 
щій, школьный, риторическій: зпЬзі., 
всЪоІазіісиз, і, т. риторъ или (*)*) гран- 

зсійа см. зсЬейа. [матикъ. 
зсіепв, епіів, I) знающій. — II) прегн., 

a) = сознательно, съ намѣреніемъ, съ 
умысломъ (нрот. ІП8СІ6П8, ітргшіепз), 
иі ойепйегеі зсіепз петіпет: иігитТігі- 
Ъаго зсіепіе ап ітргийепіе зіі іасіит.— 
b) свѣдущій, опытный, искусный, аЪ- 
80І. или съ зеп. (ЪеШ); поэт, съ іп?. 

всіепіёг, айѵ. съ умѣньемъ, искусно, 
всіепііа, ае, ?. знаніе, I) вооб. (нрот. 

ідпогаііо), съ ^еп. или съ <1е с. аЬІ. — 
II) въ част., знакомство съ дѣломъ, по¬ 
ниманіе дѣла, умѣніе, искусство, про¬ 
являемое въ чемъ-н., зсіепііа аЦиѳ изиз 
тШіит. — съ деп оу.,1іп^иае ОаІІісае; 
съ іп с. аЫ., раепѳ йіѵіпа е^из іп 1е§і- 
Ъиз іпіегргеіашііз зсіепііа. 

всШсёі, айѵ. I) извольте знать! из¬ 
вольте видѣть! для возбужденія вниманія 
къ чему-н. удивительному, исключитель¬ 
ному. — II) разумѣется, конечно, безъ 
сомнѣнія, для подтвержденія того, что 
само собою понятно и не нуждается въ 
подтвержденіи, съ асе. с. іп?. или аѣзоі.; 
отс. въ част, для овначенія, а) сарказма 
и ироніи, понятно, извольте видѣть. — 
Ь) сожалѣнія о томъ, чего измѣнить 
нельзя и чему надо покориться = къ со¬ 
жалѣнію, увы. 

* всіііа, ае, ?. морской ракъ (*(•). 
8СІп<1о, зсійі, зсіззшп, ёге, прорѣзать, 

прорѣзая разрывать, раздирать, разрѣ¬ 
зать, I) ’соб.: ѵезіет: ацпаз (о кораблѣ 
І*): ѵаіішп, прорывать (вытаскивая па¬ 
лисадные колья): таіег зсізза сотат 
(поэт. = съ растерзанными волосами): 
4пегсшп еппеіз, раскалывать (і*): аецног 
?егго, взрывать землю плугомъ (пахать 
1*). — II) пер.: а) раздѣлять, депиз ат- 
Ьогшп зсіпйіі зѳ зап&иіпе аЪ шю (•}*); 
разз. зсіпйі тейіаі. = раздѣляться, о 
лицахъ, іп сопігагіа зішііа (-{*).—Ъ) разз. 
зсіпйі, пресѣкаться, прерываться, о сло¬ 
вахъ, зі ѵегЬа зсішіепіиг Йеіп (•)*). 

всіиййіа, см. зсапйиіа. 
зсіпііііа, ае, ?. искра; карт., искра, 

ЪеШ, іп^епіі. 
всіпіШо, аті, агс, блистать, свер¬ 

кать. 
8сІо, Іті и 1і, Ппш, іге, знать, I) вооб. 

(прот. оріпагі, агЪіігагі): а) съ асе.: 
піЫІ: диой зсіат, сколько я 8наю. — 
Р) съ іп?. или асе. с. іп?., зсігез (можно 
было думать) а РаІІайѳ йосіат (•)*). — 
у) съ донол. предл.: ^иі<I геі еззеі, пето 
заііз рго сегіо зсіге: Ъаий зсіо ап, см. 
ап, I. — 6) съ йѳ сит аЫ., йе ЗиЛа. — 
ь) аѣзоі.: піЬіІ ?асі1іиз зсііи езі. — П) 
въ част., знать = понимать, быть свѣ¬ 
дущимъ, умѣть, а) съ асе.: Ііііегаз. — 
Р) съ іп?., ѵіпсегѳ зсіз. — у) съ <Іѳ с. 
аЪІ., йе Іе^іЪиз іпзіііиепйіз, йе Ъеііо, 
йе расе.— д) аѣзоі.: зсіге ййіЪиз, быть 
свѣдущимъ въ игрѣ на струнномъ инстру¬ 
ментѣ. 

зсіріо, бпіз, т. палка, «особ, посохъ, 
жезлъ (царей и тріумфаторовъ). 

всігрёпз (зігрёпв), а, шп, ситниковый, 
сдѣланный изъ тростника, іта^о, изоб¬ 
раженіе изъ тростника, чучело (•}•), см. 
Аг^еі, II; зиЪзі., зсігреа (зігреа), ае, ?. 
плетеный кузовъ, 

зсігрнз (вігрпз), і, т. ситникъ. 
8СІ8СІІОГ, аінз знш, агі, а) стараться 

узнать, разузнавать, вывѣдывать, соп- 
зіііит: аіф зепіепііат ех аЦо; съ до- 
пол. предл. (съ \ріі, ^иій, иіег, гс). — 
Ъ) спрашивать кого, вопрошать, йеоз. 

ѳсізсо, 8СІТІ, зсііпш, ёге, подавать 
голосъ въ пользу чего, подачею голоса 
одобрять, принимать, постановлять, диае 
зсізсегеі ріеѣез: зс. Іе^ет; съиіс. соп). 

всііё, айѵ. умно, искусно, со вкусомъ, 
тонко, зс. соіі (одѣваться). 

всііог, аіпз вит, агі, а) (поэт.) ста¬ 
раться узнать, разузнавать, вывѣды¬ 
вать, аіцй ех или аЬ а^о: йе а^а гѳ; 
съ дополн. предл. (ст диій). — Ъ)(поэт.) 



8СІІШП — 575 - 8сгірШга 

«прашивать кого, вопрошать, огасиіа 
РЬоеЫ. 

всіішп, і, п. постановленіе, опредѣ¬ 
леніе, рѣшеніе, рІеЬіз зсііит, рориіі зсі¬ 
іит: зсііит рІеЪіз, рориіі. 

1. всііив, а, ит, РАЙ]. умный, опыт¬ 
ный, искусный, тонкій, тк. (поэт.) съ 
доп. (напр. ѵайогит, опытный пловецъ); 
зсііит езі, умно, умная мысль. 

2. всіійз, й, т. постановленіе, опре¬ 
дѣленіе, рѣшеніе, ріеЬі зсііи (прот. ро¬ 
риіі зиззи). 

8СбЪІ8, І8, І. ОПИЛКИ, 
ведра, ае, $. прутъ, лоза, особ, въ 

метлѣ; отс. тѳіоп., ріиг. всорае, агшп, 
і. метла. 

8сдрй1д8П8, а, пт, утесистый, ска¬ 
листый. 

8сдрй1п8, і, т. I) вершина утеса, 
утесъ, свала; отс. зс. Маѵогііз (арео¬ 
пагъ Аѳинахъ ■}■): іпіатез зсориіі, 
Асгосегаипіа (*}*); для означенія упрям¬ 
ства н вытекающей изъ него глуховато¬ 
сти, зсориііз зигйіог Ісагі ѵосез аийіі 
(І*). — II) карт.: а) (поэт.) вооб.: зсори- 
Іоя еі іеггиш дезіаге іп согйе, о без¬ 
жалостномъ человѣкѣ. — Ъ) въ част., 
подводный камень, какъ эмблема опас¬ 
ности, несчастія, камень преткновенія, 
опасность, бѣда, іп Ьоз зсориіоз іпсійеге 
тііае; о лицахъ, губитель, геі риЫісае, 
о ПизоііѢ и Габиніи. 

зсогріо, бпіз, т. и всогріпз и— бз,і, 
«п. 1) скорпіонъ. — II) пер., скорпіонъ, 
а) какъ знакъ небесный (*)*). — Ъ) какъ 
военная машина, которою метали камни, 
стрѣлы гс. — с) иглистая морская рыба. 

* всогШбг, бгіз, ш. блудникъ (I). 
всогіёив, а, пш, изъ шкуры сдѣлан¬ 

ный, кожаный; отс. зиѣзі., зсогіеа, 
дгшп, п. кожаное издѣліе, 

всогіог, агі, любодѣйствовать, 
всогішп, і, п. блудница. 
всгіЬа, ае, т. писецъ, особ, письмо- 

водитель. 
всгіЬо, вегірві, вегірішп, ёге, грифе¬ 

лемъ рѣзать, вырѣзывать, чертить ли¬ 
ніи, фигуры, буквы гс, 1) чертить, про¬ 
водить, 1) вооб.: Ипеаш. — 2) лрегн., 
начертать, нарисовать, набросать, зегі- 
ѣеіиг ііЪі іогта еі: зііиз адгі (|). — П) 
писать, 1) вооб.: Иііегат. — 2) въ част.: 
а) писать къ кому, кому! ай аідт и аіеі: 
ай аіцт йе аіцо, въ письмѣ рекомендо¬ 
вать кому кого; съ асе. с. іп?. (разе., 
съ асе. с. іп?. иди съ пот. с. іпі.); съ 
дополн. предл. — Ь) писать = доводить 
до свѣдѣнія, поручать, велѣть, требо- 
вать, просить, зі циій ай те зегірзегіз; 

съ иі с. соп^., съ соп|. — с) писать == 
написать, составить, Ііііегаз (письмо, тк. 
ай аіцт): зепаіиз сопзпіішп: аісі йі- 
сат, подать жалобу на кого: айеззѳ 
зсгіЬепйо, присутствовать при написаніи 
сенатскаго рѣшенія. — АЬзоІ., а) пи¬ 
сать с=э сочинять, особ, стихи, ее ай 
зсгіЬепйі зіийіит сопЫіі. — 0) о юри¬ 
стахъ, составлять, совершать какой-н. 
актъ (завѣщаніе, контрактъ, жалобу гс), 
Ьаес игЬапа тіііііа гѳзропйепйі зсгіЬепйі 
саѵепйі. — й) съ двумя асе., а) напи¬ 
сать, письменно назвать, зѳ А. Согае- 
Иит Соззит сопзиіѳт, подписался кон¬ 
суломъ А. К. К. — 0) письменно назна¬ 
чать, аіцт Ьегейет: аіцт іиіогет. — 
е) зсгіЬѳгѳ аіцй аЬ аіцо, написать кому 
приказъ для платежа, зсгіЬѳ йѳсѳт а 
Кегіо, вели Н. выдать 10 т. с. (*)*). — 2 писать о комъ, описывать, изобра- 
ать, воспѣвать, зсгіЪѳгіз Ѵагіо іогііз 

(*!*)• — б) колонистовъ, солдатъ гс наби¬ 
рать, тііііез: соіопоз зсгіЬегѳ іп ѳіс. 
(записывать = отправлять); пер., зсгіЪе 
іиі дгѳдіз Ьипс, включи этого въ число 
своихъ друзей (•(•). 

8сгіп1пт, іі, п. цилиндрическій ящикъ 
(для храненія бумагъ гс). 

всгірШо, аѵі, аішп, аге, имѣть обык¬ 
новеніе писать, пописывать. 

вегірібг, бгІ8, т. писатель, I) вооб., 
писецъ, писарь, переписчикъ, сполна, 
зегіріог ИЬгагіиз (■}•). — П) въ част., 
писатель, разсказчикъ, повѣствователь, 
авторъ, а) вооб.: а) съ деп.: гегшпзиа- 
гшп: гегит, историкъ: Т^апі ЪеШ 
(*!*)•— Р) аѣзоі. = писатель, сочинитель, 
объ ораторѣ, историкѣ. — Ъ) какъ госуд. 
і. 1., составитель, авторъ, съ и безъ 
Іедіз, Іедит. 

* взгірійіпт, і, п. малая линія (на 
шашечной доскѣ і*). 

вегірішп, і, п. I) проведенная на ша¬ 
шечной доскѣ линія, Іизиз йиойесіт зегі- 
ріогит, шашечная игра, похожая на 
триктракъ или игру въ фуки. — П) все 
написанное = рукопись, сочиненіе, 1) 
вооб.: тапйаге зегірііз, записать: йѳ 
зегіріо йісеге, читать по тетради, по 
концепту. — 2) въ част.: а) письменное 
постановленіе. — Ъ) надпись, зсг. едо.— 
с) буквальный смыслъ, буква закона гс 
(прот. зепіепііа; тк. зегіріогіз ѵоіипіаз, 
намѣреніе сочинителя, т.-е. внутренній 
смыслъ сочиненія). 

вегіріпга, ае, і*. писаніе, письмо; въ 
част., письменное изложеніе, сочиненіе, 
1) соб.: Ьос депиз зегіріигаѳ (исторіо¬ 
графія): зегіріига аіцй регзецпі, вали- 
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сывать что-н. — 2) теіоп.; а) сочине¬ 
ніе, записка, зсг. сііита асіогит.— ѣ) 
завѣщательное распоряженіе, ех зире- 
гіогѳ еі іпіегіоге зсгіріига, на основаніи 
взаимной связи предшествующихъ и по¬ 
слѣдующихъ словъ завѣщанія.— с) плата 
за паству, выгонныя деньги, ѵесіі&аі 
(доходъ) ех зсгіріига: диі рго ша^ізіго 
езі іп зсгіріига. 

* зсгірійз, йз, т. должность писца, 
зсгіріит іасеге, быть писцомъ (секрета¬ 
ремъ). 

зсгірйішп (зсгйрйіпт), і, п. скрупулъ 
(= гІт Фунта), аг^епіі. 

зсгйЪіз, із, с. яма. 
* зсгйрёпз, а, шп,изъ остроконечныхъ 

камней состоящій = крутой (*)*). 
всгйрйіозиз, а, пш, изъ остроконеч¬ 

ныхъ камней состоящій=крутой, соіез. 
зсгйрйіпт, і, п. см. зсгіриінт. 
всгйрйіиз (зсгірйіоз), і, т. тревож¬ 

ное, безпокойное чувство, безпокойство, 
озабоченность, тревожное сомнѣніе, не¬ 
доумѣніе, зсг. аісі ігуісеге: зсг. аісі ех 
апіто еѵеііегѳ, изгладить въ чьей-л. ду¬ 
шѣ безпокойство, успокоить кого. 

* зсгйіа, бгиш, п. старыя вещи, ве¬ 
тошь, хламъ (і~). 

зсгйіог, аіиз знш, агі, шарить, пере¬ 
шаривать, перерывать, обыскивать, осма¬ 
тривать, I) соб.: Аірез: аідт. —И) пер.: 
а) изслѣдывать, разслѣдывать, апітоз 
сеіегопіт. — Ъ) стараться узнать, теп- 
іез йейт (■(*): агсапит (|). 

зсніро, зснірзі, зсиірішп, ёге, вырѣ¬ 
зывать, высѣкать изъ или на камнѣ, 
слоновой кости, деревѣ 2с, еѣиг, дѣлать 
статую изъ слоновой кости (*)•). 

* зснІрШіз, е, рѣзной, высѣченный, 
ориз йепііз Яитійае, работа изъ слоно¬ 
вой кости (■(*). 

зсшта, ае, ш. I) праздношатающійся, 
«рантъ, щеголь, ротозѣй. — И) пер., 
балагуръ, весельчакъ, шутъ, паяцъ, 
льстецъ, подлипала, блюдолизъ. 

8СШТІІІЗ, е, шутовской, шуту при¬ 
личный. 

всштіШав, аііз, ?. шутовство, бала¬ 
гурство. 

8СШТ0Г, агі, играть роль шута, бала¬ 
гурить, льстить, подслуживаться (I). 

асйіаіё, із, п. косоугольный' ремень 
пращи. 

8сйіаіо8, а, пш, вооруженный щи¬ 
томъ, соЬогіез; ріиг. зиѣзі., зсиіаіі, 
бгщп, т, щитоносцы. 

всОДса, ае, $. плеть, кнутъ. 
всйШа, ае, Г. I) катокъ, воротъ для 

отодвиганія тяжести, напр. корабля.— 

II) ромбоидъ (продолговато-четыреуголь- 
ная геометрическая фигура). 

8сй1шп, і, п. большой (въ 4 фута длины 
и 21/2 фута ширины) продолговатый чѳ- 
тыреугольный щитъ римской инфантеріи^ 

всурЬив, і, т. кубокъ, бокалъ* 
1. зё (вей), ргаер. = аіпе, безъ, І> 

съ аЫ.: зе ігаийе езіо.—II) какъ при» 
ставка: а) = безъ, какъ зесигиз (= зіпо 
сига), беззаботный. — Ь) отдѣльно, въ 
сторонѣ, какъ зеропо, откладываю въ 
сторону. 

2. вё = ѳеші, полу —, какъ зеііѣга* 
зетойіиз. 

3. её = ѳех, какъ зетезЬіз. 
зёЪшп (зёѵит), і, п. сало. 
вёсёйо, сеззі, сеззнт, ёге, отступать, 

отходить, удаляться, I) соб.: 1) вооб.: 
а) о лицахъ, аѣзоі. или йѳ ѵіа. — Ъ) 
пер., о неодуш. = удаляться, регГ. зе- 
сеззіззе = быть въ удаленіи, іапіит зе- 
сеззіі аЪ ітіз іегга (■(*). — 2) въ част.: 
a) отходить въ сторону, уединяться, іп 
аЪйііат рагіет аейіит: ай йеііѣегап- 
йит. — Ъ) въ полит, отношеніи, отдѣ¬ 
ляться, а раігіѣиз (о плебеяхъ): іп зас¬ 
тит топіет, удалиться. — И) пер., іа 
орега. 

вёсегпо, сгёті, сгёішп, ёге, отдѣлять 
(прот. сопйшйеге), I) соб.: зрагзоз зіпѳ 
огйіпе йогез саІаіЬіз, отбирать въ к. (■(*): 
піЬіІ (ргаейае) іп риЫісшп (въ казну): 
іпегтез аѣ агтаііз.—И) пер.: 1) вооб.: 
зиа а риЫісіз сопзіііа: аЦт е 
ітрегаіогит ѵеіиі іпаезіітаЪіІет; поэт, 
съ аЫ., а^ш рориіо. — 2) въ част.: а> 
отбирать что-н. негодное = отвергать,, 
забраковывать, йті^аііззітиш диепщие.— 
b) отличать, поэт, съ аЫ., Ьопезіиш! 
іигрі. 

вёсевзіо, бпіз, Г. I) отшествіе въ сто¬ 
рону, уходъ для совѣщанія; отс. зесез- 
зіопе іасіа, отдѣлившись отъ другихъ,, 
отойдя въ сторону. — II) въ част., полит, 
отдѣленіе, удаленіе, аЬ зиіз: іп Аѵеп- 
ііпшп топіет зесеззіопет Гасіат еззе. 

вёсеззйв, йз, т. удаленіе отъ обще» 
ства, уединеніе, уединенность, тк. уеди¬ 
ненное мѣсто. 

8ес1п8, см. весиз II. 
зёсіййо, сШзі, сШзшп, ёге, I) отдѣльно 

запирать, сапріпа апіго зесіиза геііп- 
циіі, оставляетъ прорицанія, спрятавши 
ихъ въ пещерѣ (*}*): іпсіизит зирріісішп 
аіцие асопзресіи рагѳпіит асііЬегйт... 
зесіизит, наказаніе въ мѣстѣ запертомъ 
н недоступномъ для 2с. — II) отдѣлять, 
«) соб.: петиз зесіизит, уединенная (|); 
съ аЪ с. аЫ., типШопѳ йитеп а топіет 
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соЬогіет а геІЦиіз.— р) поэт, пер.: 
сигаз, удалять, 

вёсішп, і, п. см. ваесиіига. 
вёсо, сйі, сіит, вёсаійгив, аге, рѣзать, 

срѣзывать, разрѣзать, I) соб., 1) вооб.: 
раѣиіа, косить траву: іш^иеш (*[-): іег^ога 
іп ігизіа (■}*).—2) въ част.: а) (поэт.)высѣ¬ 
кать, вырѣзывать, (Іопа зесіо еІерЬапіо, 
изъ рѣзной слоновой кости. — Ь) рѣ¬ 
зать = отрѣзать, производить операцію, 
ѵагісез аісі: аіцт (надъ кѣмъ). — с) 
(поэт.) драть = ранить, царапать, расца¬ 
рапывать, калѣчить, повреждать, сог¬ 
рога: аіцт асиіо ип^иі: зесіиз Яа^еіііз, 
исполосованный плетьми. — <1) разрѣ¬ 
зать = раздѣлять, огѣіз зесіиз, половина 
земного шара, полушаріе (у). — е) (поэт.) 
разрѣзывать — проходить, пролетать, 
проѣзжать, проплывать, ѵіаш ай паѵез: 
агсит, описывать дугу (объ Иридѣ): 
аигаз (о копьѣ): аеіЪега (о птицѣ): 
ЫЬусшп таге (о пловцѣ): риррѳ йисіиз 
или аециог или аедиога (о плаваю¬ 
щихъ). — I) (поэт.) прегн., циасшпцие 
ѵіат зесаі, прокладываетъ себѣ доро¬ 
гу. — II) пер.: а) дѣлить, раздѣлять, зесіа 

‘Ьірагѣііо тепз (^). — Ь) (поэт.) пресѣ¬ 
кать = рѣшать, Іііез: гез та&паз. — с) 
(поэт.) зрет, питать надежду, 

вёсгёіб, см. весгсіиз II. 
зёсгёіиз, а, шп, РАсЦ. отдѣленный= 

отдѣльный, особый, I) асу.: 1) соб.: а) 
вооб.: агѵа (•(•): ітрегіит: зизиггі йіуізі 
зесгеіа апге, шумъ вслѣдствіе того, что 
шушукались въ разныхъ мѣстахъ (*(*).— 
Ъ) въ част., отдаленный, уединенный, 
Іоса (*(*). — 2) пер., скрытый, сокровен¬ 
ный, тайный, сопзііішп: агіез (чародѣй¬ 
ство, чары *(*): іи зесгеіа (тайно) ругат 
егі^ѳ (*(*). — И) зиѣзі., зесгеіит, і, п. 1) 
уединеніе, удаленіе отъ общества, тк. 
уединенное мѣсто, Іоп^шп (*(*): зесгеіа 
8іЬу11ае (і*): аМисеге аіцт іп зесгеіит, 
отвести кого въ сторону; отс. зесгеіои 
іп зесгеіо, отдѣльно, въ сторонѣ, тайно, 
съ глазу на глазъ, безъ свидѣтелей (прот. 
раіат): зесгеіо іп оссиііо, въ скрытомъ 
мѣстѣ безъ свидѣтелей. — 2) тайна, 
ріиг. часто = тайныя помышленія, тай¬ 
ныя влеченія. 

зесіа, ае, I. правила, которыхъ кто-н. 
придерживается, образъ мыслей, образъ 
дѣйствій, образъ жизни; въ част., а) 
политическій принципъ, партія, Уііги- 
ѵіиз зесіатцие е^з зесиіі, и его при¬ 
верженцы. — Ъ) философское ученіе, 
школа, 8іоіса зесіа. 

весіаібг, бгіз, т. I) провожатый.— 
II) приверженецъ. 

весііііз, е, разрѣзанный, рѣзной, еЬиг, 
дощечка изъ слоновой кости (*(*). 

весііо, бніз, і. рѣзаніе, разрѣзываніе; 
отс. скупаніе добычи или конфискован¬ 
наго имущества (для перепродажи), пере¬ 
продажа; отс. зесііопет Іасегѳ (устраи¬ 
вать публичный торгъ); сопсг. = добыча, 
конфискованное имущество, поступаю¬ 
щее или поступившее въ продажу, аук¬ 
ціонная масса, е^з оррійі, народонасе¬ 
леніе города со всѣмъ его имуществомъ. 

1. весіог, аіив вит, агі, вездѣ или 
постоянно слѣдовать за кѣмъ, I) соб.: 
a) въ друж. смыслѣ = сопровождать кого, 
состоять въ чьей свитѣ, (презрительно) 
бѣгать за кѣмъ, волочиться, «) вооб.: 
аіцт іоіоз сііез: таігопаз (*[-).—р) въ 
качествѣ слуги быть постоянно при комъ, 
быть главнымъ камердинеромъ, СЬгузо- 
&опшп. — Ъ) во вражд. смыслѣ = гонять¬ 
ся за кѣмъ, а) вооб.: иі риегі ешп зе- 
сіапіиг. — р) звѣря преслѣдовать, охо¬ 
титься, Іерогет (-[-): аргоз (*[-). — II) 
пер.: а) ревностно добиваться, домогать¬ 
ся, ргаейат: Іепіа (I). — Ъ) стараться 
узнать, тіііе зесіагі, цио еіс. (*(*). 

2. весіог, бгіз, т. I) рѣзака, соПогит, 
убійца. — II) покупщикъ, продавецъ 
добычи или конфискованнаго имущества, 
Ъопогшп: Ротре^і (имущества Л.). 

вёсйЫійв, йв, т. лежаніе отдѣльно, 
спанье въ одиночествѣ (*(*). 

вёсйЪо, Ъйі, аге, лежать отдѣльно, 
спать одному. 

вёсйіагіз, см. ваесиіагів. 
вёсйіиш, см. заесиіит. 
зёсит = сит ве. 
вёсишіапі, опии, т. солдаты второго 

легіона. 
1. зёсипйо, аге, благопріятствовать, 

дѣлать счастливымъ, ѵізиз (|): іпсеріа, 
увѣнчать предпріятія успѣхомъ (*[*). 

2. вёсишіб, айу. I) во-вторыхъ. — II) 
во второй разъ. 

вёсшміііт, ргаер. съ асе., вслѣдъ за, 
I) въ пространствѣ, непосредственно у, 
вдоль по, вдоль, з. таге. — II) по време¬ 
ни и очереди = непосредственно послѣ, 
вслѣдъ за, 1) соб.: а) по времени, з. 
сотіііа: з. Ьаес, тотчасъ, затѣмъ: 8. 
циіеіет, по наступленіи сна, во снѣ.— 
b) по очереди и степени, з. еа, тотчасъ 
послѣ этого: Ьегез з. Шіат, ближайшій 
наслѣдникъ послѣ дочери. — 2) пер.: 
а) = сообразно съ, по, з. паіигат йи- 
тіпіз.т—Ъ) въ угоду, въ пользу, йесег- 
пеге з. аіцт: з. еат (рагіет) Іііет йагѳ. 

зёсипйиз, а, ит, 1) слѣдующій, бли¬ 
жайшій, второй, по времени и порядку. 
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а) соб.. тепза, десертъ (яблоки, груши 
и т. п.): Ьегез, второй: рагіез зесшкіае 
и одно зиѣзі. зесшкіае, вторая роль (соб. 
и карт.): еззе Сгаззі диазі зесиікіагит, 
какъ бы вторить Крассу: зесшкіаз аісі 
йеіегге, указывать второе мѣсто, ста¬ 
вить на второмъ мѣстѣ: рагіез зесшкіаз 
ігасіаге, соглашаться, поддакивать (і*): 
зесшкіаз іегге, играть вторую роль (= 
быть помощникомъ *)*). — Ъ) пер.*. а) по 
положенію, ближайшій, второй, зани¬ 
мающій второе мѣсто, регзопа: зесип- 
<1из а геде (послѣ царя): піі депегаіиг 
зітііѳ аиі зесшкіит (1). — р) по содер¬ 
жанію или стоимости, стоящій нише, 
уступающій, похуже, рапіз, хлѣбъ вто¬ 
рого сорта (= черный •(*); съ <1аІ., ѵіг 
пиШ зесшкіиз: Ьаи<і иШ ѵігіиіѳ зесип- 
<1из (•)*). — II) въ част., легко, охотно 
слѣдующій (прот. айѵегзиз), 1) соб.: 
а) о водѣ, зесшкіо Йишіпѳ или зесшкіа; 
адиа (прот. аДѵегза адиа), внизъ по 
рѣкѣ: зесшкіо ТіЬегі, по теченію Т. — 
р) о вѣтрѣ, попутный, благопріятный, 
зѳсшкііз ѵепііз. — у) (поэт.) о парусахъ, 
попутнымъ вѣтромъ надутый, зесшкіа 
ѵѳіа йаіѳ: ітріеге зіпиз зесшкіоз, раз¬ 
дуть паруса попутнымъ вѣтромъ. — 6) 
(поэт.) о колесницѣ, легко движущійся, 
послушный, сшти ѵоіапз зесшкіо. — 2) 
пер.: а) благопріятный, благосклонный, 
рорпіиз: Ьагизрех, предвѣщающій сча¬ 
стіе (|): зесшкіі <1іі, благоволеніе бо¬ 
говъ: ѵоіипіаз сопііопіз: зесшкіо сіа- 
тоге, при радостномъ крикѣ (*)*): зесип- 
йиз Магз, военное счастіе (■)*); съ <Іаі., 
ѵегЬа зесшкіа ігаѳ: Іедез зесипйіззішаѳ 
ріеѣі (прот. асіѵегзае поЪШШі): ѵегЬа 
зесшкіа іодиі аісі, говорить кому въ 
угоду (*)*). — Ь) благопріятный, счастли¬ 
вый, успѣшный (прот. айѵегзиз), ргое- 
Ііит: аизрісіа: сазиз (ріиг.): тоідіз зе- 
сшкіиз Саіііаѳ, удавшееся возстаніе Г.: 
гез, благопріятныя обстоятельства, вы¬ 
годное положеніе, счастіе: іогіипа и ріиг. 
іогідшае, счастіе; зиѣзі., зесшкіит, і, п. 
счастіе, удача, зі диі<1 зесшкіі ѳуѳпіз- 
8ѲІ; ріиг. зесшкіа, счастливыя обстоя¬ 
тельства, удача, успѣхъ (прот. асіѵегза). 

* зёсйгИёг, Гёга, Іёгиш, носящій то¬ 
поръ, сѣкиру. 

* зёсйгі&ёг, ^ёга, ^ёгит, носящій то¬ 
поръ, сѣкиру, риеііае, амазонки (■)■). 

зёсйгіз, із, I. I) топоръ, сѣкира; отс. 
яаеѵиз зесигі Тогдиаіиз (такъ какъ онъ 
велѣлъ обезглавить собственнаго сына 
І“): зесигі іегігѳ или регсиіегѳ, отрубить 
голову, казнить смертью; карт., §гаѵіо- 
гет іпйідегѳ зесигіт геі риЫісае, на¬ 

нести слишкомъ тяжкій ударъ государ¬ 
ству: диат іе зесигіт риіаз ідіесіззе 
реііііопі іиаѳ, какой ударъ, по-твоему, 
ты нанесъ своему искательству? — II) 
теіоп. (такъ какъ зесигез, іазсез иѵіг- 
дае были носимы ликторами высокопо¬ 
ставленныхъ лицъ, особ, консуловъ, какъ 
символъ высшей власти) = высшая 
власть, верховная власть, въ част., 
римская власть, господство, об, въ ріиг., 
ОаПіа зесигіЬиз зиіуесіа: іітеге зесигез 
(■)■). заеѵаз зесигез ассірегѳ (І): зеси¬ 
гез (должности, почетныя должности) зи- 
тегѳ, ропегѳ (*)*) ; въ зіпд. Котапа зѳ- 
сигіз. 

зёсйгііаз, аііз, і. I) беззаботность, 1) 
въ хорошемъ смыслѣ = безмятежное со¬ 
стояніе духа, спокойствіе духа, отс. тк. 
безмятежность, спокойствіе. — 2) въ 
дурномъ смыслѣ = безпечность. — И) 
пер., оЪдесі., безопасность, ге^пі: зеси- 
гііаіе отпі ргоѵіпсіаз типіге. 

зёсйгиз, а, пт, беззаботный, I) соб.: 
1) въ хорошемъ смыслѣ = беззаботный, 
спокойный, а) о лицахъ, аЬзоІ. или аЬ 
аідо (со стороны, насчетъ кого);рго за- 
іиіе: (іе Ъеііо; поэт, и послѣ-авг. съ 
деп. (агтогит, іатае, насчетъ оружія, 
славы); поэт, съ дополн. предл. (съ диі<і, 
ап); поп зес. съ пе с. соді.— Ь) (поэт.) 
о неодуш., безмятежный, спокойный, 
непринужденный, диіез: зшпта таіо- 
гит, величайшія бѣдствія, не возбу¬ 
ждающія тревоги: оіиз, простой завтракъ 
изъ овощей; съ дѳп , ѵоіа зесига ге- 
риізаѳ, удовлетворяемыя желанія. — 2) 
въ дурномъ смыслѣ, безпечный, неради¬ 
вый, Ьі зесигі зоіиіідие. — II) пер., 
оіуесі., безопасный, іетриз, Іо сиз. 

1. зёсйз, п. іпйесі. полъ, ѵігііе. 
2. зёсйз, айу. I) розіѣ., зесиз, а) = 

аіііег, иначе, не такъ, зесиз езі; поп 
(Ъаші) зесиз, не иначе, такъ (со слѣд. 
аЦие или ас, диат, какъ, нежели): 1оп§ѳ 
зесиз, далеко не такъ: поп тиііо зесиз, 
не много иначе, почти такъ —Ь) нѳ 
такъ, какъ слѣдовало бы = нехорошо, 
дурно, Ьепѳ аиі зесиз: аиі Ъеаіе ааѣ 
зесиз, или счастливо, или несчастливо: 
зі зесиз ассісіегіѣ: пѳ диій з. зсгіЪегеі, 
что-н. дурное. — II) еотр., зёдиійз (зё- 
сійз) и збіійз, 1) иначе, другимъ обра¬ 
зомъ, не такъ, поп зеііиз диат или поп 
зеііиз іхѣ (*)•). — 2) = тіпиз, т.-е. менѣе, 
педиѳ ео, пііо и піЬіІо зеііиз (зѳдиіиз), 
тѣмъ не менѣе* несмотря на то. — 3) нѳ 
такъ хорошо, дшхі зедиіиз зіі, что мо¬ 
жетъ показаться слишкомъ неблаговид¬ 
нымъ. 
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вёй (др. зёі), соіу., но, однако, впро¬ 
чемъ. 

вёсіаііо, бпіз, Г. успокоеніе. 
8ё(Шіі8, а, пт, спокойный, тихій. 
зёсіёсіт и зехДёсіт, шестнадцать. 
* зёйёсйіа, ае, Г. лавочка, стульчикъ. 
зёйёо, зёсіі, ёге, сидѣть, I) вооб.: А) 

соб.: 1) вооб., объ одуш., аѣзоі., съ 
аІѵ. (ізііс, ііііс), съ іп с. аЫ. иди съ 
аЫ.; съ зиЪ с. аЪІ., съ арші, розі, гег 
с. асе. — 2) въ част., въ присутствен¬ 
номъ мѣстѣ засѣдать, особ, о судьяхъ 
и ихъ предсѣдателѣ, іп гозігіз, іп Ігі- 
Ъипаіі, рго ігіЬіхпаІі. — В) пер., о нѳ- 
одуш., садиться, опускаться, осѣдать, 
зесіеі пеѣиіа сіепзіог сатро циат топ- 
ііЪиз: езса, циае ііѣі зесіегіі, которую 
ты легко переварилъ (•(*).— II) съ по¬ 
бочнымъ понятіемъ продолжительности: 
А) соб.: 1) = на одномъ мѣстѣ сидѣть, 
пребывать, оставаться, и съ понятіемъ 
праздности = сидѣть праздно, безъ дѣла, 
<1езі<іет боті: а<1 ациаз: зейіі яиі іітиіі, 
сидѣлъ безъ дѣла дома тотъ, кто боялся 
(*)*).— погов., сотргеззіз, ^ио<I аіипі, та- 
піЬиз зейеге, сидѣть, какъ говорятъ, сложа 
руки.—2) въ част.: а) прося о прорицаніи 
или умоляя о помощи, у алтаря сидѣть, 
ждать, теііога <Іеоз зеІеѣ отіпа позсепз 
(•(*). — Ъ) о женщинахъ, домосѣдничать, 
вести скромную жизнь, іп іпіегіоге рагіе 
аеІішп. — с) какъ воен. 1. і. = стоять 
лагеремъ, стоять на бивакахъ, стоять 
спокойно, безъ дѣла, ничего не пред¬ 
принимать, а<1 ТгеЪіат: Аггеііі апіе 
тоепіа; аЪзоі., зейепсіо еі сипсіапйо 
Ьеііит еегеге- — В) лер., 0 яеодуш., 
1) соб.: а) крѣпко сидѣть, торчать, іп 
іщиійо зейегипі озза сегеЬго (*)•). — Ъ) о 
глубоко проникающемъ оружіи и ударѣ, 
сидѣть, засѣсть, вонзиться, сіаѵа зесіеі 
іп оге ѵігі (*}*): НЬгаІафіѳ циит зесіегеі 
(§1апз): ріа^ат зесіеге сейепйо агсеЪаі 
(^). — 2) карт.: а) сидѣть, засѣсть, не¬ 
изгладимо пребывать, раііог іп оге зесіеі 
(•}*): ѵеіиз іп саріо ресіоге зесііі атог 
(•(*). — Ъ) о рѣшеніи ас, быть твердымъ, 
быть рѣшеннымъ, ісіцпе ріо зесіеі Аепеае, 
твердо рѣшилъ Эней (*)*): тіЬі апіто 
бхшп іттоіитцие зесіеі, я рѣшила твердо 
и безповоротно (*(•). 

вёйёз, із, 1. I) мѣсто сидѣнія «сѣ¬ 
далище, стулъ, скамья. — II) пер., мѣ¬ 
сто пребыванія: а) мѣстопребываніе, 
мѣсто жительства, жилище, родина; отс. 
поэт., поп зі ргіогез Маеопіиз Іепеі зе- 
чіез Нотегиз. — Ь) о неодуш., основаніе, 
почва, мѣсто, 8иІ5 зесііЬиз сопѵпіза Ко¬ 
ша: топіез тоіігі зесіе зиЯ: 8есіе8 ЬеШ, 

театръ войны: з. зесипсіа апі циагіа, 
мѣсто (стопа) въ ямбическомъ стихѣ (|): 
гесіисеге аЦа іп зесіет, уладить что-н. 

зё<Шё, із, п. сѣдалище, стулъ, кресло, 
Скамья, лавка. 

зёйШо, бпіз, Г. I) раздоръ, разладъ, 
несогласіе. — П) въ част., возстаніе, 
мятежъ, бунтъ, а) соб.: зесііііопет соп- 
сііаге или сопйаге: * зесііііопет зесіагѳ: 
іп зесііііопе ірзі іпіег зе зипі. — Ь) те- 
Іоп., мятежники, бунтовщики, зіирепіѳ 
На зесііііопе. 

зёДШбзё, асіу. мятежно. 
зёйШбзиз, а, нт, I) мятежный, а) о 

лицахъ, мятежный, безпокойный. — Ъ) 
о неодуш., огаііо, сопііо. — II) безпо¬ 
койный, тревожный, ѵііа. 

зёйо, аѵі, аіпт, аге, заставлять 
сѣсть, I) соб., заставлять осѣсть, риі- 
ѵегет (*)•). — II) пер., успокоивать, укро¬ 
щать, унимать, Іетрезіаіеш: Ъеіішп, 
Іитиііит: зіііт, зе^ипіа, утолить жажду, 
голодъ (•(-): апітоз (прот. іпсііаге). 

зёййсо, ййхі, ййсіит, ёге, отводить 
въ сторону, I) соб.: аЦт: ащт Ыашіа 
тапи (•(-): аіцт іп зесгеіит (*)*): аіцт а 
сіеѣііа резіе, отвести въ сторону и из¬ 
бавить кого отъ заслуженной гибели; 
поэт., ѵіпа зесіисіа, поставленное въ 
сторонѣ. — II) пер.: разводить = раздѣ¬ 
лять, отдѣлять, а) въ физич. отнош., 
Іеггаз сіиаз: зесіисипі сазіга, раздѣля¬ 
ются на два войска: аЦт аЬ аіцо. — 
Ъ) въ умств. отнош., сопзіііа зесіисіа а 
ріигіит сопзсіепііа. 

* зёйисііо, бпіз, 1. отведеніе въ сто¬ 
рону. 

зёйисіиз, а, пт, РАф. отдаленный, 
удаленный, далекій (поэт.). 

зёйіШіаз, аііз, 1. старательность, ра¬ 
чительность, рвеніе, хлопотливость, 

зёййіб, ааѵ. см. зесіиіиз. 
зёййіпз, а, пт, старательный, рачи¬ 

тельный, ревностный, хлопотливый (прот. 
рі^ег); отс. зесіиіо, асіѵ., а) старательно, 
рачительно, ревностно, аккуратно, осно¬ 
вательно, внимательно.—Ъ) съ намѣре¬ 
ніемъ, нарочно. 

зё^ёз, зёііз, 1. I) посѣвъ, отс. поэт, 
пер. = куча, множество. — II) теіоп., 
засѣянное поле, нива, хлѣбъ нежатый, 
и поэт. вооб. плодоносное поле; карт., 
почва, основаніе, зе&ез ас таіегіа зиаѳ 
діогіае. 

зе^тепіит, і, п. кусокъ, полоса ли¬ 

стового эолота (Іатіпае), об. ріиг. зе&- 
тепіа = золотыя блестки, эолотая об¬ 
шивка, эолотая кайма, 

зе^піз, е, вялый, флегматическій, не- 
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поворотливый, медленный (прот. ргошр- 
іиз, іпсіизігіиз), аЬзоІ или съ а(1, іп с. 
асе.; съ іп с. аЫ., поэт, съ іпі. (зоіѵегѳ 
пойшп, въ развязываніи узла). 

зе^пііёг, айѵ. вяло, флегматично, не¬ 
поворотливо, медленно. 

зе^пШа, ае, І. и зе^пШёз, ёі, Г. вя¬ 
лость, флегматичность, медленность. 

зё&гё&о, аѵі, аіит, аге, 1) отдѣлять 
отъ стада, оѵез (*)*).— II) пер., отдѣ¬ 
лять, отлучать, удалять, а) въ физич. 
отнош., ех Ьозіішп соасегѵаіогит сипш- 
Ііз согрога зиогшп: ІіЬегоз а зе; отс. 
ри^пат ѳогит, изолировать гс. — Ь) въ 
умств. отнош., сіѵііаііз саизаш аЬ а^о 
(отъ чьего-н. дѣла). 

зё^із, в, запряженный шестеркою; 
отс. зиЬзі., зе^ез, іит, т. шестерня, 

зё^іипсііо, бпіз, $. отдѣленіе, 
зёднн^о, і‘нпхі, ^ипсіит, ёге, отдѣлять, 

разлучать, I) соб.: зе аЬ аі^о: Ііаііат 
а ОаШа (объ Альпахъ). — II) пер.: а) 
вооб.: аіцт ех іогііззітогиш сіѵіит пи- 
тего: геі риЫісае регіеиііз зезип^і, не 
быть соединену ни съ какою опасностью 
для государства: зе а ІіЪегіаіѳ ѵегЬо- 
гшп, воздерживаться отъ разнузданности 
въ словахъ: еізі зе^ипсіит аЬ гѳ рго- 
розііа езі, хотя это не относится къ 
предмету разсказа. — Ь) въ част., раз¬ 
личать, тогЪит аѣ ае^гоіаііопе. 

зёІесНо, бпіз, $. выбираніе, выборъ. 
зёНЬга, ае, $. полфунта, 
зёіі&о, Іё&і, Іесіит, ёге, выбирать, 

избирать; отс. зеіесіі іисПсез, (избран¬ 
ные преторомъ) судьи въ уголовныхъ дѣ¬ 
лахъ. 

зеііа, ае, Г. стулъ, кресло; въ част., 
а) рабочій стулъ ремесленника. — Ъ) 
курульное кресло (сполна зеііа сигиііз) 
высокопоставленнаго должностного ли¬ 
ца. — с) престолъ. 

зеІШагіиз, іі, т. ремесленникъ, ра¬ 
ботающій на стулѣ (зеііа). 

зёшёі, айѵ. пишет I) однажды, одинъ 
разъ, з. іапіит, только одинъ разъ: 
зѳтѳі аіциѳ ііегит, зѳтеі ііегитцие, 
одинъ разъ, да еще одинъ разъ, т.-е. 
дважды: ріиз циат зстеі, болѣе одного 
раза — II) лер.: а) разъ, первый разъ, 
со слѣд. ііегит, йеішіе, ііет. — Ь) без¬ 
звучное разъ, а) вооб.; отс. иі или иЪі 
зешеі, какъ скоро, коль скоро. — р) 
разъ, циапДо зетѳі, разъ ужъ: циапсіо 
іп арѳйит з. (Іізсгітеп еѵазига еззеі 
гѳз. — у) разъ, уже, з. етріа геііпеге.— 
с) прегн., за одинъ разъ, разомъ, сразу, 
разъ навсегда, гс) вооб.: з. ехогагі зоіез: 
ѵііаш з. йпігепі: з. оЬзогЬеге ріасепіаз 

(1*) —Р) въ рѣчи, сразу, однимъ сло¬ 
вомъ, иі іипсіиз з. іпсіісагѳіиг. 

зётёп, тіпіз, п. 1) сѣмя, а) соб. въ 
узкомъ и широкомъ смыслѣ (отс. тк. 

поэт, зародышъ, начало), зетеп тали 
зраг^егѳ: сгеаіае зетіпе Заіигпі, ро¬ 
жденныя отъ С. (*(*). — Ь) теіоп , сѣмя = 
а) поколѣніе, родъ, Котапит: ге^іо 
зѳтіпе огіа, изъ царскаго рода. — 0} 
(поэт.) отрасль, потомокъ, дитя, сынъ. — 
с) пер., основная причина, первая при¬ 
чина, основаніе, зіігрз ас зетеп іиізіі; 
ріиг., ігіЬипі зѳтіпа йізсогсііагит, винов¬ 

ники.—II) пересадный черенокъ, выса¬ 
докъ, саженецъ, виноградный отводокъ. 

зётепзігіз, см зетезігіз. 
* зётепіііёг, Іёга, іёгат, плодонос¬ 

ный, хлѣбородный. 
зётепііз, із, і. посѣвъ, I) соб, и карт.» 

посѣвъ, іасегѳ зетепіет, сѣять, засѣ¬ 
вать поле: зешепіез циат тахітаз іа- 
сеге, засѣять возможно больше полей.— 
II) (поэт.) теіоп,, молодой хлѣбъ. 

зётепіітиз, а, ит, въ посѣву отно¬ 
сящійся, во время посѣва бывающій» 
(ііез, праздникъ обсѣва (*(*). 

вётегтіз (-егтиз), см. зетіегтіз. 
зетезігіз (зетепзігіз), шестимѣсяч¬ 

ный, полугодовой. 
зётёзпз и зётіёзпз, а, пт, полу¬ 

съѣденный, полуобглоданный, 
зётеі — зе, см, зиі. 
зёті, полу—, пол—, въ сложныхъ 

словахъ. 
* зётіайарегіиз, а, от, полуоткры¬ 

тый (I). 
зётіапітіз, е, и зётіапітпз, а, пт, 

полуживой, полумертвый. 
* зёшіарегіпз, а, ит, полуоткрытый. 
зётіЬагЪагпз, а, пт, полуварварскій. 
* зётІЬбз, Ъбтіз, т. полубыкъ (*(*). 
зётісарёг, саргі, т полукозелъ (*}*). 
* зётіегётаіиз, а, пт, полусожжен- 

НЫЙ (!). 

зётіегётиз, а, ит, полусожжен- 
ный (у) 

* зётІсйЫіаііз, е, длиною въ пол- 
локтя. 

зёшійёпз, а, пт, полубожескій, зиЬзі.,, 
полубогъ, полубогиня (*(*). 

зётійосіпз, а, ит, полуученый, зиѣзі., 
дилеттантъ. 

зетіегтіз (зётегтіз), е, и зётіегтиз 
(зётегтпз), а, пт, полувоор) женный. 

зётіёзпз, см. зетезпз. 
зётііасіпз, а, ит, сдѣланный до по¬ 

ловины, полуготовый. 
зётііёг, іёга, іёгпт, I) полузвѣриный^ 

особ, (поэт.) зиЬзі., зіп§. и ріиг., полу- 
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звѣрь, полуживотноѳ (о кантаврахъ).— 
II) пер., полудикій, зиЪзі., полудикарь (*)*). 

* зёті&егтаппз, а, ит, полугер- 
«аискШ.- 

* зёті^гаѵіз, е, полупьяный. 
* зёті&го, аѵі, аге, переселяться, пе¬ 

реѣхать, а раіге. 
зётіЬбто, Ьотіпіз, т. получеловѣкъ; 

I) получеловѣкъ — полузвѣрь, Сепіаигі 
(у). — II) пер., полудикій (*(-). 

зётііібга, ае, Г. полчаса, 
зётііасёг, сёга, сёгпт, полурастер¬ 

занный (*)*). 
зётШЪег, Ъёга, Ъёгпт, полусвобод¬ 

ный. 
зётіііха, ае, т. полумаркптантъ (какъ 

бранное слово). 
зёшітаз, тагіз, т. I) полумужчина, 

гермафродитъ. — II) пер., оскопленный, 
-оѵіз (|): Оаііі (о жрецахъ Кибелы •[*). 

зётіпагішп, Іі, п. разсадникъ (тк. 
пер.), СаШіпагіит, общество, изъ кото¬ 
раго являются люди, подобные К. 

зёшіпаібг бгіз, ш. сѣятель; пер., 
виновникъ, ошпіит таіогот. 

зётіпёх, пёсіз, полумертвый, отс. 
агѣиз, еще не остывшіе члены (•(*). 

зёшіпо, аѵі, аішп, аге, сажать; отс. 
поэт, пер., произрождать, производить, 

зётіпшіиз, а, иш, полунагой. 
* зётіріасепііпіш, і, т. полупла- 

центіецъ. 
зёшіріёппз, а, пш, I) до половины 

полный, до половины наполненный, па- 
ѵез. — II) полукомплевтный, неполный 
числомъ, зіаііопез. 

* зёшірйіаіпз, а, пт, полуобрѣзан- 
еый, не вполнѣ обрѣзаппый (•(*). 

* зётігёйисінз, а, пт, полузагну- 
тый (і*). 

* зётігёГесіпз, а, пт, полупопра- 
«ленный (-)*). 

зётігйіпз, а, пт, полуразрушенный, 
полуразоренный, тигиз, игЬз; ріиг. 
япЪзі., зетігиіа, Огшп, п. = полураз¬ 
рушенныя мѣста. 

зётіз, тіззіз т. и (рѣдко) зётіз гп- 
сіесі. половина двѣнадцатираздѣльнаго 
цѣлаго, какъ римская монета — поласса; 
отс. какъ мѣра длины = полморгена; 
какъ процентъ, зетівзез, і/20/0 въ мѣ¬ 
сяцъ или 6 % въ годъ, зетіззіѣиз тадпа 
соріа (ресипіае) езі, за шесть процен¬ 
товъ можно получить много денегъ. 

* зёшізёрпііпз, а, пт, полупогребен- 
яый, полузарытый. 

зётізотппз, а, пт, полусонный, 
зётізйріппз, а, пт, полу загнутый на¬ 

задъ, полуоткинувшійся назадъ. 

зстііа, ае, Г. тропинка, дорожка, 
стезя (соб. и карт.). 

• зётііаііз, е, у небольшихъ дорогъ 
(на перекресткахъ) почитаемый^ йіі (*|-). 

зёшіппсіа, ае, І. см. зетппсіа. 
зётінзійіаінз, см. зетизіиіаіпз. 
зётіизіиз и зётизіпз, а, пт, полу- 

сожженный, обожженный, іах (*)*); въ 
карт., зе рориіаге іпсепйішп зепшзіит 
ейи^іззе, едва спасъ свою жизнь отъ 
пылкихъ страстей народа. 

зётіѵіг, ѵігі, т. полумужчина, I) 
соб.: а) получеловѣкъ — полуживотноѳ; 
отс. Ьоз, минотавръ (•}•). — Ь) герма¬ 
фродитъ. — П) пер., женоподобный, 
слабодушный, сотііаіиз (і*). 

зётітіупз, а, пт, полуживой, полу¬ 
мертвый; отс., ѵосез, полузамершіе (сла¬ 
бые) голоса. 

зётбіпз, а, пт, РАЙ]. I) отдаленный, 
удаленный, Іосаз а тіІШЬиз зетоіиз; 
пеиіг. ріиг. зиЬзі., диаѳ іеггіз зетоіа 
ѵійеі (і*). — П) пер., уединенный. 

зётбѵёо, тбті, тбіит, ёге, отодви¬ 
гать, отдалять, ошѣлять, I) соб.: ѵосѳ 
ргаесопіз а ИЪегіз зетоѵегі. — И) пер., 
отдѣлять, отстранять, устранять, ѵоіир- 
іаіет.^* зетоіиз, какъ РАф. см. особо. 

зетрёг, айѵ. всегда, во всякое время, 
постоянно: при зиЪзі. = всегдашній, по¬ 
стоянный, расіз зетрег аисіог. 

зетрііегпиз, а, пт, всегдашній, по¬ 
стоянный, 

зётйі, см. зітпі. 
зётийсіа, ас, і. полунціи = 1/25 часть 

цѣлаго (аз), а) какъ вѣсъ = */24 фунта, 
аигі. — Ъ) въ денежныхъ дѣлахъ, іасегѳ 
аідт Ьегейет ех йеипсе еі зетипсіа, 
сдѣлать кого наслѣдникомъ 23/2І частей 
имущества. 

зётппсі&гіпз, а, пт, относящійся къ 
полунціи, Язшіз, 1/2| процента въ мѣ¬ 
сяцъ, полпроцента въ годъ. 

зётизШаіпз (зётіпзійіаіпз), а, пт, 
полусожженный, 

зётизіпз, а, пт, см. зетіпзіпз. 
8ёпасй1ит, і, п. сборное мѣсто сена¬ 

торовъ, гдѣ они собирались передъ вхо¬ 
домъ въ курію для совѣщаній. 

зёпагіиз, а, пт, изъ шести состоящій, 
зет. ѵегзиз и зиЬзі. одно зепагіпз, іі, 
т. шестистопный стихъ (об. ямбическій), 
сенарій. 

зёпаібг, бгіз, т. сенаторъ, членъ рим¬ 
скаго сената (ср. зепаіиз); пер., членъ 
совѣта, членъ собранія старѣйшинъ, пе¬ 
кущихся объ общемъ благѣ, у другихъ 
пародовъ. 

зёпаібгіиз, а, иш, сенаторскій, огйо 
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(сословіе): сопзШшп, судейская коллегія 
изъ сенаторовъ. 

зёпаійз, йз, ш. I) сенатъ, совѣтъ ста¬ 
рѣйшинъ (зепаіогез), особ, римскій (въ 
родѣ государственнаго совѣта, какъ но¬ 
ситель воли народа),- который радѣлъ о 
благѣ государства; предсѣдателями его 
сперва были дари, а затѣмъ консулы, 
ргіпсерз зепаіиз, первый по цензорскому 
списку сенаторъ: зепаіиз сопзиііит, 
формулированное рѣшеніе сената: зе¬ 
паіиз аисіогііаз, мнѣніе сената: іп зе- 
паіит Іедеге (избирать): зепаіи тоѵеге, 
исключать изъ сената: зепаіит Іедеге, 
читать списокъ сенаторовъ: зепаіит ѵо- 
саге или сопѵосагѳ (созывать). — II) те- 
іоп., собраніе сената, засѣданіе сената, 
сенатъ, зепаіиз ігециепз, сенатъ въ (пол¬ 
номъ) числѣ (т.-е. достаточномъ для того, 
чтобы могло состояться постановленіе): 
сіаіиг аісі зепаіиз, кто-н. получаетъ 
аудіенцію въ сенатѣ, кому-н. позволяютъ 
явиться въ сенатъ. — Архаическая 
форма деп. зепаіі. 

зёпаіизсопзиіішп, см. зепаіиз. 
зёпесіа, ае, I. см. зепесіиз, а, нт. 
1. зёпесіиз, а, ит, старый, преста- 

рѣдый; отс. аеіаз з. и одно зепесіа, ае, 
?. старость, престарѣлость. 

2. зёпесійз, йііз, I) старость, стар¬ 
ческій возрастъ, 1) соб. и карт.: ѵіѵегѳ 
асі зиттат зепесіиіет (до глубокой ста¬ 
рости). — 2) теіоп.: а) аЬзіг., старче¬ 
ская мрачность, угрюмость, строгость 
(І*). — Ь) сопсг.: «) сѣдина (*(•). — @) ста¬ 
рики (прот. асіоіезсепііа). — II) поэт, 
пер., старость чего-н., сагіоза. 

зёпезсо, зёпйі, ёге, I) по лѣтамъ ста¬ 
рѣть, старѣться, становиться старикомъ, 
іасіііз зепезсітиз аппіз, мы незамѣтно 
старѣемся, къ намъ незамѣтно подкра¬ 
дывается старость (•)*). — II) по сидамъ 
старѣться, состарѣваться, 1) соб.: а) 
объ о душ., старѣться, сѣдѣть, чахнуть, 
зепезсепз таіиге едииз (*(*).— о липахъ, 
оііо. — Ь) о неодуш., старѣться, дрях¬ 
лѣть, увядать, сопііпиа теззе зепезсіі 
адег, истощается (*(•): зепезсипі ѵігез.— 
2) пер.: а) вооб. по объему, силѣ, крѣ¬ 
пости мало-по-малу убывать, убавляться, 
ослабѣвать, проходить, исчезать, увядать 
(прот. сгезсеге), о лунѣ (ущербляться, 
отс. Іипа зепезсіі, луна на ущербѣ), 
болѣзни, о физич., политич. и нравств. 
обстоятельствахъ всякаго рода. — Ь) по 
политич. значенію приходить въ упадокъ, 
терять почву подъ ногами, лишаться 
значенія, зепезсіі сіѵііаз оііо: зепезсіі 
сит ѵігіЬиз та^езіаз. 

зёпех, зёпіз, сотр. зёпіог, пеиЪг. её- 
пійз, деп. зёпібгіз, старый, пожилой, 
I) асу.: тііез (*(•). — II) зиЬзі., старикъ, 
старецъ, человѣкъ старше 60 дѣтъ 
(прот. риег, асіоіезсепз, .іиѵвпіз), напро¬ 
тивъ зепіог, старѣйшій, старшій, чело¬ 
вѣкъ отъ 45—60 лѣтъ, однако зепех 
иногда гиперболически и о людяхъ отъ 
45—60 л.; тк. зепіогез раігит (прот. 
3‘ипіогез); въ част, зепез, старики = со¬ 
вѣтъ старшинъ въ Спартѣ, зепіогез, со¬ 
вѣтъ (30) старшинъ (о совѣтѣ въ Кар¬ 
ѳагенѣ). 

зёпі, ае, а, I) но шести, при раздѣ¬ 
леніи. — И) шесть сразу; отс. Ьіз зепі 
<1іез, 12 дней (!). 

зёпШз, е, старческій, приличный ига 
свойственный старику. 

вёпібг, см. зепех. 
зёпіит, 1і, п. престарѣлость, какъ 

старческая слабость, дряхлость, I) соб. 
и пер., а) соб.: отпі тогЬо зепіоѵѳ са- 
геге.— Ь) пер., убываніе, исчеэаніе, 
истощеніе, Іепіае ѵеіиі іаЬіз. — II) те¬ 
іоп.: а) угрюмость, мрачность, Сате- 
пае (*!*). — Ъ) глубокая скорбь, сильное 
огорченіе, кручина, іоіа сіѵііаз сопіесіа 
зепіо езі. 

вепзіт, а(1ѵ. едва замѣтно, мало-по¬ 
малу, понемногу, постепенно (прот. 
герепіе, сііаіо &гааи); отс. зепзіт зіпе 
зепзи, постепенно и незамѣтно. 

зепзйз, йз, т. I) чувствованіе, наблю¬ 
деніе, иі орріеіапоз а зепзи е^из (орегіз) 
аѵегіегеі, чтобы отвлечь отъ этого вни¬ 
маніе горожанъ. — П) прегя., чувство, 
какъ сила воспринимающая, какъ способ¬ 
ность воспринимать ощущенія, 1) физи¬ 
ческое : а) ощущеніе, чувствованіе, чув¬ 
ство, Ша зепзйз отпіз ехрегііа, пред¬ 
меты лишенные чувства: зепзйз тогіеп- 
сіі.— Ь) чувство, зепзйз ашііешіі: з. оси- 
Іогит еі аигіит, зрѣніе и слухъ: геі 
зиіуесіаѳ зепзіЬиз, воспринимаемые чув¬ 
ствами.— с) чувство=намять, сознаніе, 
въ ріиг. = чувства, а тего гебеипі іп 
ресіога зепзйз (*!*).—2) нравственное: 
а) чувство, з. атапсіі: з. Ьитапііаііз; 
отс. въ ріиг. = чувства, которыя мы ле¬ 
лѣемъ, ѵегЪа, диіЪиз ѵосез зепзиздие по- 
іагепі (і*).— Ь) образъ мыслей, складъ 
мыслей, расположеніе, настроеніе, з. сі- 
ѵіит: поп зит ѵезігі зепзйз і^пагиз: 
егаі ео(1ет ди о АІсіЬіасІез зепзи, былъ 
единомышленникъ А.: сііззісіепіез зепзйз 
зиоз арегіге.— 3) умственное, а) способъ 
воззрѣнія, способъ пониманія, разумѣ¬ 
ніе, взглядъ, мысли, зепзйз "сотлшпіз 
(повсюду господствующій, обычный): з. 
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ѵиідагіз рориіаг^ие, складъ мыслей тол¬ 
пы: іоііз сазігіз ипиз ошпіиш зепзиз; 
отс. пониманіе, понятіе, вкусъ, іп Ьіз ге- 
ѣиз зѳпзитп ЬаЬеге, смыслить въ этомъ.— 
Ь) способность къ пониманію вещей, 
способность мышленія, разумъ, з. сот- 
тітіз, здравый смыслъ (*)•).— с) теіоп., 
содержаніе, а) мысль, идея (прот. ѵег- 
Ъшп), іггитрипі орііті поппитдиат зеп¬ 
зиз. — /9) смыслъ чего-н., значеніе, по¬ 
нятіе, ѵегЬі (*)•): іезіатепіі (*[*). 

зепіепііа, ае, і. I) мнѣніе, 1) вооб., 
мнѣніе, какъ взглядъ, замыселъ, намѣ¬ 
реніе, аѣипбапз зепіепіііз, богатый идея¬ 
ми: зепіепііат арегігѳ: зепіепііат пш- 
іагс: іп зепіепііа. тапеге или регтапеге, 
оставаться при своемъ мнѣніи: ех (апіті) 
зепіепііа, по желанію, согласно съ же¬ 
ланіемъ; бе зепіепііа аіф, по чьему-н. 
мнѣнію, согласно съ чьимъ-н, мнѣніемъ.— 
шеа зепіепііа, по моему мнѣнію. — 2) въ 
част., а) офиціально высказанное мнѣ¬ 
ніе, голосъ, а) мнѣніе сенатора въ куріи 
2с, зепіепііат бісеге, іегге или баге, 
сказать свое мнѣніе, подать голосъ, ех 
зепіепііа зепаіиз. — /9) сужденіе, рѣше¬ 
ніе, приговоръ судьи, зепіепііат Гегге 
или бісеге: отпіЬиз зепіепіііз сопбетпагі 
или аЬзоІѵі, единогласно.—Ь) какъ фор¬ 
мула клятвы: ех апіті теі (іиі, зиі) зеп¬ 
іепііа, по моему искреннему убѣжденію, 
по моему внутреннему убѣжденію, по 
совѣсти (напр. іигаге; ср I, 1). — И) 
пер.: 1) аѣзіг.: а) смыслъ, значеніе, по¬ 
нятіе слова, зиЬ ѵосе зепіепііат зиЬ^і- 
сеге, соединять со словомъ понятіе. — 
Ь) смыслъ, содержаніе рѣчи, сопііопіз 
(рѣчи): іп Ьапс зепіепііат (въ этомъ 
смыслѣ) Іодиі, гезропбеге.—2) сопсг : 
а) мысль, выраженная словами, предло¬ 
женіе, періодъ.—Ь) особ, (остроумное, 
мудрое) изреченіе, сентенція, §гаѵіз (пол¬ 
новѣсное): Еигірібез зепіепіііз бепзиз. 

вепіепіібіа, ае, і. изреченьице, не¬ 
большое изреченіе. 

зепііпа, ае, Г. грязная вода на днѣ 
корабля, корабельная жижа, зепііпаѳ 
ѵіііа: Котат зіеиіі іп зепііпат (въ 
клоаку) сопйиеге; карт. = подонки об¬ 
щества, отребіе, геі риЫісае, игЬіз. 

зепііо, зепзі, зепзит, іге, чувство¬ 
вать, ощущать, замѣчать, I) внѣшними 
чувствами: 1) вооб.: зиаѵііаіет сіЬі; съ 
асе. с. іпі.; поэт, съ пот. с. іпГ, зепзіі 
тебіоз беіарзиз іп Ьозіез, замѣтилъ, что 
попалъ. — 2) прегн., почувствовать на 
себѣ=испытать, извѣдать, циоб ірзе зеп- 
зіззеі аб Аѵагісит: сит аЦо РЬШрроз 
(Т)*“”° неодуш., ога зепзегаі ѵазіаііо- 

пет — И) умомъ, 1) соб , замѣчать, 
узнавать, догадываться, понимать, аідб 
(напр. саіашііаіет ріиз, видѣть дальше, 
больше смыслить, быть умнѣе); съ асе. 
с. іпі. или съ бе с. аЫ. (напр. бе рго- 
іссііопе еогит).—2) пер.: а) вооб., имѣть 
извѣстный взглядъ, имѣть мнѣніе, ду¬ 
мать (напр. аЬрІ: аб аЦт зсгіЪіі, ^иаѳ 
зепііі, сообщаетъ ему свои мысли): бе 
аЦо тігаЪіІііег, имѣть прекрасное мнѣ¬ 
ніе о комъ: сит аЬде, быть съ кѣмъ 
одного мнѣнія, быть съ кѣмъ заодно, 
держать чью сторону (прот сопіга аЦт, 
быть чьимъ противникомъ): іосапзпе ап 
ііа зепііепз, шутя или серіозно: съ двумя 
асе , считать кого (что) чѣмъ, предста¬ 
влять себѣ кого (что) чѣмъ, а^т Ьопит 
сіѵет. ѵоіиріаіет Ьапс, ^иат еіс., ра¬ 
зумѣть подъ удовольствіемъ то, что гс; 
съ асе. с. іпі.; рагі. зиЬзі., зепза, бгшп, 
п. мысли, мнѣнія, представленія, теп- 
ііз — Ь) (публич. и юридич, і і.) вы¬ 
сказывать свое мнѣніе, подавать голосъ, 
з. Іепіззіте. 

зепііз, із, т. терновникъ, терновый 
кустарникъ. 

зепіпз, а, иш, тернистый=неровный, 
шероховатый (о мѣстности); пер , о лю¬ 
дяхъ, взъерошенный, растрепанный. 

зёогзйз и зёогзйт, абѵ. отдѣльно, 
особо, об. съ аЬ с. аЫ. 

зёрагаііш, абѵ. отдѣльно, особо (прот. 
соттипііег), аЬзоІ. или съ аЬ с. аЫ. 

зёрагаііо, опіз, Г. отдѣленіе, раздѣле¬ 
ніе (прот. содіипсііо). 

зёрагаіиз, а, иш, РАб] отдѣльный, 
особый, зерагаііз іетрогіЬиз, въ разныя 
времена. 

зёраго, аѵі, аішп, аге, отдѣлять, 
I) соб.: а^б, аідб аЬ или ех с. аЫ.; 
аЬ^б іп съ асе. — П) пер., отдѣлять, а) 
аЬр? аѣ аЦо* зишп сопзіііит аЬ геіщиіз, 
отдѣльно отъ прочихъ на что-л, рѣшать¬ 
ся. — у9) съ асе., иіііііаіет. 

зёрёііо, рёііѵі и рёШ, риіінт, Іге, 
I) хоронить, частью = сожигать, частью 
и об.—погребать, поставить покойника 
въ гробницу —II) карт.: 1) похоронить— 
совершенно прекращать, уничтожать, 
губить, раігіат» Ьеіішп, іатат. — 2) 
(поэт.) зериііиз, погруженный во что, 
зотпо ѵіподие, мертвецки пьяный и объ¬ 
ятый мертвымъ сномъ; отс. іпѳгііа зе- 
риііа, ничѣмъ не ознаменованная лѣнь 
(прот. ееіаіа уігіиз, скрытая доблесть): 
сизіобѳ зериііо, усыпивъ стража, 

зёрёз, см заерез. 
зёрішепіпт, і, п. см. заерітепіит. 
зёріо, см. заеріо. 
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вёрбпо, рбзйі, розНит, ёге, класть 
въ сторону, откладывать, I) вооб.: а) 
соб.: аідсі ай или іп с. асе. (цѣли): ргі- 
тіііаз та^по Доѵі (і*).— Ъ) пер., назна¬ 
чать, оставлять, зіЪі асі еат гетп іет- 
риз. — II) въ част.: 1) съ побочнымъ по¬ 
нятіемъ отдѣленія = отдѣлять, а) соб.: 
<1ѳ тіИе за^ііііз ипат, выбрать (*)*).— 
Ъ) пер.: а) отдѣлять, а ееіегіз сіісѣіопі- 
Ьиз еат рагіет сіісепсіі, ^иае еіс. — /9) 
отличать, іпигѣапит Іерійо йісіо (аЫ. 
І*). — 2) съ побочнымъ понятіемъ удале- 
нія=удалять, а) соб.: а^т іп іпзиіат.— 
Ъ) пер., ехіга сегіатеп аііегит сопзиіа- 
іит, оставить внѣ спора; (поэт.) песіаге 
сигаз, прогонять. 

8ерзё = 8в ірзе. 
зеріа (заеріа), о гит, п. см. заеріит. 
зеріёт, пит. семь. 
ВеріетЪёг, ЪгІ8, е, аЪІ. -Ъгі, къ семи 

принадлежащій, а) тепзіз ЗеріетЪег и 
одно . ЗеріетЪег, седьмой (считая съ 
марта), затѣмъ (какъ у насъ) девятый 
мѣсяцъ римскаго года, сентябрь.— Ь) къ 
сентябрю принадлежащій, сентябрьскій, 
Шиз: Ьогае, сентябрь (нездоровое время 
года), осеннее время. 

зеріепніёсіт (веріешіёсіт), семнад¬ 
цать. 

зеріешіійиз, а, ит, семппроточный, 
о семи устьяхъ (о Нилѣ). 

зеріетріех, ріісіз, семикратный, сіі- 
реиз, семикожный (*(*): Нііиз, Ізіег, о 
семи устьяхъ (*(*). 

зеріет ігіо (зеріетрігіо, зеріепігіо), 
ігібпіз, т. об. ріиг. зеріешігіопез, семь 
яремныхъ быковъ; отс. I) какъ созвѣздіе 
у сѣвернаго полюса, Большая Медвѣдица, 
зеріетігіо та^ог, тіпог, Большая, Ма¬ 
лая Медвѣдица.— И) теіоп.: а) сѣверъ, 
зеріетігіопіз ахіз, сѣверный полюсъ: а 
зеріетігіопе еззе (жить); асі зеріетігіо- 
пез ѵег^еге: 8иѣ зеріешігіопез ѵег^еге, 
зиЪ веріетігіопіЪиз розііит еззе. — Ъ) 
сѣверный вѣтеръ, асег. 

зеріетігіопаііз, е, сѣверный, 
зеріетуіг, ѵігі, т., въ ріиг. веріет- 

ѵігі, бгит, т. септемвиры, семь мужей, 
комиссія изъ семи мужей, а) зеріетѵігі 
ериіопез, см. ериіо I. — Ь) для размеже¬ 
ванія и разверстки между колонистами 
пріобрѣтенныхъ государствомъ угодій. 

8еріетуІга1із, е, къ септемвиру отно¬ 
сящійся, принадлежащій: зиЪзі.,зеріет- 
ѵігаіез, тт, т. септемвиры. 

ѳеріешѵігаійз, йз, т. должность сеп- 
темвнра, достоинство ссптемвира, сеп- 
темвиратъ. 

зеріешуігі, бгит, т. см. веріетуіг. 

зеріёпагіиз, а, ит, изъ семи состоя¬ 
щій, ѵегзиз, семистопный стихъ, 

зеріепсіёсіт, см. зеріетйесіт. 
зеріёпі, ае, а (§еп. зеріеп&т), I) по 

семи. — II) семь сразу, семь вмѣстѣ, 
зеріепа йіа Іугае (*(•). 

зеріепігіо, •ігібпаііз, см. зеріетігіо 
еіс. 

зерііёз (зерііепз), айѵ. семь разъ, 
зеріітиз, а, ит (зерійтиз), седьмой; 

отс. зеріітит, въ седьмой разъ. 
зерііп^епіёзітпз, а, пт, семисотый, 

аппиз. 
зерііп&епіі, ас, а, семьсотъ, 
зерійа^ёзішиз, а, ит, семидесятый, 
зерійа&іпіа, пит. семьдесятъ, 
веріит, і, п. см. заеріит. 
зерійтиз, см. зеріітиз. 
зеріипх, ипсіз, т. семь двѣнадцатыхъ 

двѣнадцатираздѣльнаго цѣлаго (аз), ]и- 
§егі: аигі, семь унцій золота. 

зёриіегаііз (зёриісіігаііз), е, могиль¬ 

ный, погребальный, агае (1-): Гах (*(*). 
зёриіегит (зёриІсЬгит), і, п. мѣсто 

погребенія, I) соб.: а) мѣсто сожженія 
трупа, ага зериіегі, погребальный ко¬ 
стеръ (*(*). — Ь) могила, а) гробница, 
склепъ, топшпепіа зериіегогшп, могиль¬ 
ные (надгробные) намятники: аЦт соп- 
йеге зериіего (і*). —/*) могильная насыпь, 
могильный холмъ, опегаге тетЬга зериі- 
сго (•(•). — II) теіоп.: а) надгробный 
памятникъ, надгробный камень, зериі- 
сгит ехзігиеге (і*) или Гасеге: Іе^еге 
зериіега (надписи на надгробныхъ памят¬ 
никахъ).— Ь) покойникъ, ріасаііз зероі- 
егіз (•(•). 

зёриіійга, ае, I. похороны, частью =» 
сожженіе, частью (и об.) погребеніе; 
отс. а^т зериііигя аШсеге, похоронить 
кого. 

зёциах, цпасіз, легко или быстро слѣ* 
дующій (аоэт.), а) послушный, е^ииз.— 
Ь) слѣдующій за кѣмъ = преслѣдующій, 
напирающій, Ьаііит (латины); саргеае, 
гоняющіяся за виноградными листьями, 
обгрызающія виноградные листья: шкіае, 
быстро слѣдующія одна за другою: йат- 
тае, огненные языки: йшшз, легко 
всюду проникающій. 

зёциезіёг, іга, ігит и зёдпезіёг, ігіз, 
е, посредствующій, расе 8е^ие$і^5 (подъ 
защитою мира •(*); зиЬзі., зедиезіег, ігі 
или ігіз, т. посредникъ, 

зёцпійз, айѵ. см. зесиз И. 
зёциог, зёсйіиз (зёцийіиз) вит, зёдиі, 

іг. и іпіг. слѣдовать, итти за кѣмъ (чѣмъ), 
I) соб. и пер.: А) соб.: 1) вооб.; а) объ 
одуш.: аЦт: аіф ѵезіі^іа, иттп вслѣдъ 
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«а кѣмъ: ѵезіідіа (зиа), итти обратно 
по своимъ слѣдамъ (•)*): аіф сазіга, со¬ 
провождать кого въ походѣ (въ качествѣ 
•солдата), служить подъ чьей командой: 
зі&па, итти за знаменами (но поэт. = ис¬ 
полнять приказанія, даваемыя сигналами): 
аЦт іп ргоѵіпсіат, сопровождать; аЬзоІ., 
Неіѵеііі сит отпіЬиз зиіз саггіз зесиіі.— 
b) о неодуш.: та&па тиііііисіо саггогит 
8е^иі Оаііоз сопзиеѵіі: гопа Ьепе іѳ зе- 
сиіа, кстати находящійся при тебѣ (*}•): 
зедиііиг <1е согіісе зап^иіз, течетъ (•)•).— 
2) въ част.: а) преслѣдовать, Ъозіез, 
Ьозіет ѵезіідііз (по пятамъ): іегаз, охо¬ 
титься (*)*): аЦт іегго (*(*); аЬзоІ., йпет 
яедиешіі іасеге. — Ь) стремиться, искать, 
итти куда-н., Гоппіаз: ѵісіпііаіет огіз 
зесиіае зипі, занялъ мѣсто по сосѣдству 
съ ртомъ (о носѣ). — В) пер.: а) по вре¬ 
мени и очереди слѣдовать за чѣмъ, по¬ 
слѣдовать, зедиепз аппиз: зедиепіі іет- 
роге: Іасгітае зипі ѵегЬа зесиіае (*[*): 
сі диае зедиипіиг, и такъ далѣе. — Ь) 
какъ владѣніе, наслѣдство, доставаться, 
игЬез саріае Аеіоіоз зедиегепіиг: Ъеге- 
<іез топитепіит пе зедиегеіиг (•)•).— 
c) прегн., легко подаваться, ірзѳ (гатиз) 
тоіепз і’асіііздие 8е^иеіи^ (-}-). — И) карт.: 
1) вооб., слѣдовать за чѣмъ, §1огіа ѵіг- 
ілііет іатдиат итЬга зедиііиг: іпіегйіс- 
іит, продолжать далѣе разсматривать 
слова интердикта: (іісіа зіс ѵосе, такъ 
отвѣчать (•{•).— 2) въ част.: а) чьему-н. 
авторитету, примѣру, мнѣнію, взгляду 
слѣдовать — слушаться, держаться чего, 
принимать чью сторону, присоединяться 
къ кому, Іедез: сопзііішп аіф: зі зепа- 
ідіз зедиаіиг: ІіЬегі зедиипіиг раігеш, 
наслѣдуютъ гражданское состояніе от- 
па. — Ь) за чѣмъ-н. слѣдить = искать, 
домогаться, имѣть въ виду, обращать на 
что вниманіе, руководиться чѣмъ, аіф 
атісіііат: гетоіит а зіисіііз атЪіііопіз 
оііит, избрать.— с) въ рѣчи по порядку 
слѣдовать, быть на очереди, зедиііиг иі 
<іосеат еіс., далѣе мнѣ слѣдуетъ дока¬ 
зать.— <І) воспослѣдовать, быть слѣд¬ 
ствіемъ, быть послѣдствіемъ какой-н. 
причины: роепа, ^иае Шиб зсеіиз зедие- 
геіиг.— Въ част., логически слѣдовать, 
оказываться, явствовать, съ иі с. соп^., 
рѣже съ асе. с. іпі.— е) прегн., легко 
слѣдовать = легко приходить, безъ за¬ 
трудненій являться, ѵегЬадие ргоѵізат 
тет поп іпѵііа зедиепіиг, если вопросъ 
заранѣе обдуманъ, слова придутъ сами 
собой (•)•): пес ѵох пес ѵегЬа 8е^щшіиг (•)*). 

зёга, ае, і. засовъ для запиранія две¬ 
рей, ехеиіѳ розіѳ зегат (-[-). 

зёгёпііаз, аііз, Г. ясность, а) соб., 
ясная погода, съ и безъ саеіі. — Ь) пер., 
іогіипае, благоденствіе. 

зёгёпо, аті, аіит, аге, дѣлать яснымъ, 
прояснять (поэт.), а) соб.: саеіит. — 
Ъ) пер., врет ігопіе, веселымъ видомъ 
выражать надежду. 

зёгёппз, а, пт, а) ясный, свѣтлый, 
безоблачный (прот. пиЬіІиз), саеіит, пох 
(Ю; зиЪзі., зегепит, і, п. ясная погода, 
зегепо, въ ясную погоду; ріиг., арегіа 
зегепа (■)•). — Ь) пер., радостный, весе¬ 
лый, йгопз; поэт., диитдие зегепиз егіі 
(Аидизіиз). 

зёгіа, ае, ?. бачка (глиняный сосудъ 
въ видѣ кувшина, больше, чѣмъ атрЬога, 
меньше, чѣмъ йоііит). 

зёгіёз, ёі, Г. рядъ, цѣпь, I) вооб., ѵіпси- 
Іогит; пер., саизагит, іетрогіз (•)•).— 
И) (поэт.) въ част., поколѣніе, родъ, 
(іі^пе ѵіг Ьас зегіе. 

зёгіо, а(1у. см. 2. зегіиз. 
1. зёгШ, а(1ѵ. см. вето подъ зегиз. 
2. зёгіиз, а, пш, серіозный, важный, 

гез: ѵегЬа вегіа бісіи (у); зиЪзі., зегіит, 
Іі, п. серіозность (прот. .іосиз); отс. зе- 
гіо, серіозно (прот. ^осо); ріиг. аегіа, 
серіозныя, важныя дѣла (прот. рсі, 1и- 
зиз еѣ досі), рег зегіа, серіозно, не шутя. 

зегто, опіз, т. I) разговоръ, бесѣда, 
1) вооб.: а) соб.: еззе іп оге, іп зегтопе 
отпіит: (Іаге ве іп зегтопет, вступить 
въ разговоръ: (ІізсшпЪііиг, бі зегто іпіег 
еоз: зегтопет сит аЦо сопіегге, раз¬ 
говаривать съ кѣмъ.—р) теіоп., разго¬ 
воръ = предметъ разговора, зегто ііііиз 
іетрогіз, тогдашній разговоръ.—2) въ 
част.: а) ученый разговоръ, ученая бе¬ 
сѣда, диспутъ, зегто огііиг аЬ аЦа ге: 
зегтопет сит аідо ЬаЬеге (1е атіеіііа,— 
Ъ) разговорная рѣчь, обыденная рѣчь, 
спокойная рѣчь (прот. сопіепііо), зегто- 
піз ріепиз огаіог: зсгіЬеге зегтопі рго- 
ріога; отс. зегтопез (у Горація) = са¬ 
тиры и письма. — с) рѣчь толпы, молва, 
толки, ѵиіді, Ьотіпит: (іаге зегтопет 
аіеі, подать кому поводъ къ разгово¬ 
рамъ. — II) пер., рѣчь: 1) качество рѣчи, 
образъ излоясенія, дикція, зегтопіз еіе- 
дапііа: зегтопіз еггог, ошибочный образъ 
изложенія: йііі егдо іп Саіиіо зегто Ьа- 
ііпиз.— 2) языкъ, нарѣчье, зегто, ^иі 
паіиз езі поЬіз, нашъ родной языкъ: 
зегто Регзагит: Ъаііпиз. 

зегтосіпог, аіиз зит, агі, разгова¬ 
ривать, бесѣдовать, болтать, аЬзоІ. или 
сит аф. 

зегишпейіиз, і, т. злой разговоръ, 
злая болтовня толпы, толки. 
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1. зёго, (зёг&і), зегіит, ёге, нанизы¬ 
вать, сцѣплять, I) соб., Іогісаѳ зегіае, 
кольчуга; ср. зегіа и зегіит.— И) пер., 
а) точно части цѣпи сплетать, связы¬ 
вать, соединять, Гаѣі Іѳ&е іттоЪіІіз ге- 
гшп Іттапагит огбо зегііиг, сплетается, 
образуется: аг^итепіо ГаЪиІат, со¬ 
ставлять связанную однимъ сюжетомъ 
(= связную) пьесу: Ъеііа ех Ьеіііз, къ 
одной войнѣ присоединять другую вой¬ 
ну = безпрерывно воевать: саиза саизаш 
ех аеіетііаіе зегепз, безконечная цѣпь 
причинъ: сегіатіпа или ргоеііа, завязы¬ 
вать г с.— Ь) посредствомъ словъ соеди¬ 
нять = произносить, огаііопез рориіагез: 
соііоциіа сит аЦо, разговаривать съ 
кѣмъ: тиііа іпіег зезѳ ѵагіо зегтопе 
зегеЪапі, оба они дѣлали много разно¬ 
образныхъ догадокъ (*}•). 

2. зёго, зёѵі, заіпт, ёге, I) сѣять, са¬ 
жать, I) соб.: зетіпа (•)*): &итепіа: Ьог- 
сіеа сатріз (*}*); аЬзоІ., аісі (для кого): 
сопйисіа іеііиге, засѣвать, обрабатывать 
снятое поле (*}*); рагі. зиЬзі., заіа, бгит, 
п. васѣянныя поля, посѣвы, растенія.— 
2) пер.: а) производить, рождать, ^епиз 
Ьшпапшп; отс. рагѣ.. заіиз съ аЫ. = 
рожденный, родившійся, происходящій, 
сынъ или дочь, зіігре біѵіпа заіиз: таігѳ 
заіиз іегга Ж: АпсЬіза заіиз (і*): заіаѳ 
Реііа (*}*).—Ъ) сѣять, вызывать къ жизни, 

подавать поводъ къ чему, возбуждать, 
сіѵііез бізсогбіаз: гитогез, распускать, 
распространять (*(*): тепііопет, въ раз¬ 
ныхъ мѣстахъ упоминать: оріпіопет, 
распространять (съ асе. с. іпі.): Діиіиг- 
пат гет риЫісат, положить основаніе 
долго существующаго г.: егітіпа іп зе- 
паіит ари<1 іпйтаѳ рІеЬіз Ьотіпез. — 
II) засѣвать, засаживать, адгшп (*)*): 
циоі іи^ега зипі заіа. 

8. зёгб, айѵ. см. зегиз I и II. 
зѳгрепз, репіІ8? с. змѣй, змѣя; пер., 

драконъ, созвѣздіе въ сѣверномъ полу¬ 
шаріи между медвѣдицами (иначе сігасо 
или ап^шз). 

* аегрепй&ёпа,' ае, с. отъ змѣи ро¬ 
дившійся, змѣиное чадо (*}*). 

* аегрепіірёз, рёйіз, съ змѣиными но¬ 
гами, на змѣиныхъ ногахъ (*(•). 

зегро, зегрзі, зегріпш, ёге, ползать, 
пресмыкаться, I) соб.: а) о животныхъ, 
з. рег Ьшпшп (|): іта Ьито (*}*): іп ріа- 
іапит (*[-).— Ь) о предметахъ, подвигаю¬ 
щихся медленно или незамѣтно, ползать, 
ползти, мало-по-малу подаваться впе¬ 
редъ, ѵіііз зегрепз тиіііріісі Іарзи еі 
еггайсо: Яатта рег сопііпиа зегрепз.— 
И) пер.: а) о плохихъ поэтахъ, зегріі 

Ьиті іиіиз (*}*).— Ъ) незамѣтно, мало-по¬ 
малу распространяться, разрастаться, 
раиіаііт (объ обычаѣ): пѳ Іаііиз зегрѳ- 
геі гез: зегріі Ьіс гитог (съ прямою 
рѣчью); о лицахъ, зегреге оссиііѳ сое- 
різіі. 

зегруііит, і, п. ѳпліанъ ползучій. 
зегга, ае, ?. пила. 
зеггаіиз, а, пт, зазубренный, зубча¬ 

тый (съ зубцами, какъ въ пилѣ); зиЪзі., 
зеггаіі, бгит, т. (подр. питті), серраты, 
серебряная монета съ зазубринами, какъ 
у насъ. 

зеггйіа, ае, Г. небольшая пила. 
зегіа, ае, Я и зеі'ішп, і, п. (об. ріиг. 

зегіа, бгит, п.), вѣнокъ, гпрлянда. 
1. зёгпт, і, я. сыворотка. 
2. зёгиш, і, п. см. зегиз. 
зёгиз, а, пш, I) поздній, 1) вооб.г 

аеіаз (і*), ЪеШпп зегіиз; зиЬзі., зегит* 
і, п. позднее время: зегит Шеі, вечеръ: 
посііз, глубокая ночь: гет іп зегит іга- 
Ьеге, опаздывать; отс. зегб, асіѵ. = поз¬ 
дно; въ част. = вечеромъ (вм. этого 
поэт, зегит, ріиг, зега); сотр., зегіиз, 
позже, ЪШио зегіиз: зегіиз осіиз, раньше 
или позже (*}*); зирегі., циат зегіззітѳ, 
возможно позже.—2) въ част.: а) поздно 
исполняющійся, не скоро сбывающійся, 
врез, рогіепіа.— Ь) (поэт.) поздно дѣ¬ 
лающій что-н., поздно занимающійся 
чѣмъ-н.,поздно приступающій къ чему-н., 
зегиз аЫ: о зегі зіибіогит, поздно при¬ 
нимающіеся за ученіе.— с) (поэт.) ста¬ 
рый, немолодой, ріаіапиз, иітиз.— (і) 
(поэт.) медленный, долго продолжаю¬ 
щійся, Ьеіійт. — II) прегн., запоздалый, 
слишкомъ поздній, саІепДае, Ьеіійт: ѵе- 
піз зегиз (*}*); отс. зего абѵ. = слишкомъ 
поздно; сотр. зегіиз, слишкомъ поздно* 
ѵепіге: а іегга ргойсізсі. 

зегуа, ае, і. рабыня, невольница. 
* зегѵаМІіз, е, удобохранимый, удо- 

боспасаемый (*)*). 
* зеггапз, апііз, РАф. соблюдающій^ 

наблюдающій, зегѵапііззітиз аециі, прав¬ 
дивѣйшій. 

зегуаібг, бгіз, т. хранитель, спаси¬ 
тель (прот. регбііог). 

зегѵаігіх, ігіеіз, $. хранительница, 
спасительница. 

зегуіііз, е, рабскій, невольническій, 
невольничій, іпбоіез: ]и§ит: іитиііиз, 
возстаніе рабовъ: іеггог, опасеніе ра¬ 
бовъ (= возстанія рабовъ): апітиз* 
рабская, подлая душа. 

зегѵШіёг, а<1ѵ. рабски, какъ рабы. 
зегѵіо, Іѵі и Іі, ііпт, Іге, быть ра¬ 

бомъ, быть въ рабствѣ, находиться подъ 
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властью, быть подвластнымъ, I) соб.: 
а) о лицахъ (прот. ішрегаге, ітрегііаге), 
аЪзоІ. или аісі: арші аЦт; съ асе. 
гезр., зегѵііиіет, находиться въ полномъ 
рабствѣ.—Ь) о неодуш.: а) вооб., ѵиі- 
іиз, циі тахіте зегѵіѣ, выказываетъ глу¬ 
бочайшее подобострастіе. — /9) о построй¬ 
кахъ и участкахъ земли, нести повин¬ 
ности, предоставлять кому извѣстныя 
права, еае (аесіез) зегѵіеЬапі, на немъ 
лежала повинность.— II) пер., кому или 
чему служить, дѣйствовать въ интере¬ 
сахъ кого, чего, а) служить, быть гото¬ 
вымъ къ услугамъ, быть предану, ока¬ 
зывать кому услуги, охранять чьи инте¬ 
ресы, атіеіз: геі риЫісае.— Ь) подчи¬ 
няться, покоряться, слѣдовать, прино¬ 
равливаться, соображаться съ чѣмъ, ги- 
тогіЬиз, ігасиінііае, іетрогі. — с) имѣть 
въ виду, заботиться, стараться, домо¬ 
гаться, ресипіае, ЬопогіЪиз, ѵоІиріаііЪиз. 

зегѵШит, Іі, п. I) рабство, сіисегѳ 
аідт іп зегѵіііит: іизіит раѣі зегѵіііит; 
пер., о всякаго рода служеніи, з. согро- 
гіз (прот. апіпіі ітрегіит): з. (атогіз) 
Гегге. — II) теіоп. (какъ въ р1ш\, такъ 
и соііесі. 8ш&.), рабы, невольники. 

зегѵНйз, йііз, I. служба ра,ба, рабство, 
невольничество, неволя, I) соб. и пер.: 
а) соб.: а) лица и государства, аЦт іп 
зегѵііиіет аМисеге: еззе іп зегѵіѣиѣе: 
зегѵііиіет зегѵіге, быть рабомъ: Огае- 
сіат зегѵііиіѳ ІіЬегаге. ~ /9) участка 
земли, повинность, зегѵіійііз аідеі Ьа- 
Ьегѳ.—Ь) пер., подчиненность, покор¬ 
ность, тиІіеЬгіз (жены мужу): Ьіуиз оШ- 
сіі іапіі, зависимость, вытекающая (для 
меня) изъ столь большой услуги. — II) 
(поэт.) теіоп., рабы, зегѵііиз сгезсіі поѵа 
(о любовникахъ). 

зегго, аѵі, аіцт, аге, I) сохранять 
въ цѣлости, спасать, 1) вооб.: а) съ 
сопсг. объект, (прот. регйеге): ех диа- 
«ігіп^епііз паѵіЪиз осіо^іпіа: геіщиіае 
ехегсііиз зегѵапіиг рег аЦш: сигѵат зиЬ 
іта^іпе іаіеет (поэт. = держать): а^т 
аЬ орргоЬгіо (•[•): аЦт ех регіеиііз; съ 
двумя асе., игЬет еі сіѵез іпіе^гоз іпсо- 
Іитездие.— Ь) съ аЬзІг. объект., соблю¬ 
дать, наблюдать, не нарушать, іпіегѵаі- 
Ішп: огсііпез, оставаться въ рядахъ, въ 
строю: сопсепіиш (объ игрѣ на струн¬ 
номъ инструментѣ): ѵі^іііаз, Іедеш: рго- 
тізза, сдержать обѣщаніе: ^идигапсіит: 
ййет: ййет зиг^игапсИ сит Ьозіе, сдер¬ 
жать слово, данное врагу подъ клятвою; 
съ двумя асе., рийісіііат ІіЬегогит іп- 
іат, соблюсти въ цѣлости.— 2) въ част., 
на будущее время беречь = сберегать, 

приберегать, Маззісит (*}*): СесиЪа сеп- 
іит сІаѵіЬиз (за сотней замковъ *{•): 
ігисіиз (доходъ отъ плодовъ): зѳ асі та- 
Іога, зе геЬиз зеешкііз (|). — II) пер.,, 
наблюдать, I) вооб.: огіит сапісиіае; 
іпіг., (1е саеіо, наблюдать молнію (объ 
авгурахъ).—2) вь част.: а) быть осто¬ 
рожнымъ, остерегаться, беречься, зегѵаі 
будь остороженъ, не плошай (*[•): зегѵа- 
гепі, пе посіигпі соеіиз йегепі. — Ъ) 
наблюдать = не спускать съ глазъ, при¬ 
сматривать, слѣдить, имѣть надзоръ, йгас- 
іиз (ср. выше I, 2): разсепіез Ьаесіоз 
(•[•): іііпега позіга: аІЦиет ИЬега сизіо- 
сіія; поэт., пійит или Іітеп, сидѣть дома; 
отс. (поэт.) жить гдѣ-н., обитать, зііѵаа 
или гіраз. 

зегѵбіиз, і, т. см. зегѵиіпз. 
* зегѵйіа, ае, Г. молодая рабыня, мо¬ 

лодая невольница. 
зегтйіпз (зегѵбіиз), і, т. молодой 

рабъ, молодой невольникъ. 
1. зегупз, а, пт, а) рабскій, неволь¬ 

ническій, а<ріа, которую пьютъ рабы (*(*): 
сарііа: ітііаіогит зегѵит ресиз (*(•).— 
Ь) объ участкахъ земли, повинностный, 
сервитутный, ргаейіа. 

2. зегуиз, і, ш. I) рабъ, невольникъ 
(прот. Ііѣег, свободный гражданинъ) Г отс. 
зегѵі риѣіісі, государственные рабы.— 
П) пер., рабъ, слуга, ѵезігае роіезіаііз: 
Ьагит сирійііаіит зегѵі. 

зезсёпі, ае, а, см. зехсепі. 
* зезсеппагіз, е, полуторагодовой, Ъоз. 
зезцпі, адю. пит. на половину, въ по¬ 

ловину, зездиі та^ог, въ полтора раза 
большій. 

зездиіаііёг, аііёга, аііёгиш, полутор¬ 
ный, полтора. 

зезциішбеііиз, Іі, т. полтора модія, 
полтора (римскаго) четверика. 

зезциіосіаѵпз, а, ит, содержащій де¬ 
вять восьмыхъ. 

зезциірёйаііз, е, полуторафутовый, 
іі^па, толщиною въ полтора фута; пер., 
ѵегѣа, предлинныя. 

* зеззШз, е, удобный для сидѣнія, іег- 
дшп (едиі •}•). 

зеззіо, бпіз, Г. 1) сидѣиіе.—П) теіоп., 
мѣсто для сидѣнія. 

зеззбг, бгіз, т. сидящій, а) въ театрѣ, 
зритель (*(*).—ѣ) прегн., житель. 

зезіегііпз, а, иш, два съ половиною, 
какъ монета, I) зезіегііиз (или Н8, т.-ѳ. 
II и зетіз), й, т. и сполна зезіегііиз 
питтиз, ^еп. ріиг. зезіегіійт питтйт 
и одно зезіегіійт или зезіегііогит, сес¬ 
терцій, серебряная монета въ 2асса 
или */4 денарія, з. йшхіесіт; отс. погов.^ 
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пшпто зезіегѣіо или зезіегііо питто, 
за сущіе пустяки, за бездѣлицу.— И) 
незіегііит, Іі, п. (= зезіегіішп шіПѳ), 
тысяча сестерціевъ, зехсепіа зезіегііа; 
съ айѵ. (іесіез, сепііез (съ пропускомъ 
словъ сепіепа тіііа) = 100.000 сестер¬ 
ціевъ, (Іесіез зезіегіішп ((Іесіез зезіегііі 
или зезіегііо), милліонъ: сепііез зезіег- 
ііит, десять милліоновъ, шіИіез зезіег- 
іішп, сто милліоновъ, 

вёі = зе<1. 
вёіа, ае, $. а) твердый, крѣпкій волосъ 

животныхъ, щетина (презр. тк. о рас¬ 
трепанныхъ волосахъ людей).—Ь) (поэт.) 
шеіоп. = леса. 

вёіі&ёг, &ёга, &ёгиш, носящій щети¬ 
ну, покрытый щетиною; зиЬзі., зеіі^ег, 
^егі, т. щетиноносецъ = кабанъ (•(*). 

вёііиз, см. 2. зеснз II. 
вёібвив, а, ит, щетинистый, сильно 

обросшій волосами, 
вен, см. віѵе. 
вёѵёгё, айѵ. строго, серьезно (прот. 

гетіззе, Іатіііагііег еі Ьііаге, рег гійі- 
сніит). 

вёѵёгііаз, аііз, {. строгость, серьез¬ 
ность (прот. сотііаз, сіетепііа, іпйиі^еп- 
ііа, гетіззіо апіті). 

вётёгиз, а, ит, строгій, серьезный, 
а) соб. (прот. сотіз, Ыапйиз, досозиз, 
сіѳтепз, іпйиі^епз), сизіоз: ,)ийех: Ти- 
Ъего ѵііа зеѵегиз, ведущій строгую жизнь: 
регіпйиі^епз іп раігет, асегЬе зеѵегиз 
іп Шіит; о неодуш., ѵиііиз, ^йісіа: ге& 
(ріиг.).— ѣ) поэт, пер., а) суровый, же¬ 
стокій, ппсиз: ашпіз Сосуіі; отс. страш¬ 
ный, атпіз Еитепісіит или Сосуіі. — 
Р) крѣпкій, горькій, Еаіегпит. 

вёѵбсо, аѵі, аіит, аге, звать въ сто¬ 
рону, отзывать, а) соб.: аЦт, ріеѣет 
іп Аѵепііпит.— Ь) пер.: а) уносить, 
Ьаий тесііосгііег сіе соттипі циійциат 
роіегаі а(І зѳ іп ргіѵаіат (Іотит зеѵо- 
саЬаі. — р) отдѣлять, удалять, отвле¬ 
кать, а пе^оііо ошпі. 

вёѵиш, і, п. см. веЪиш. 
вех, пит. шесть; отс. зех зеріет, 

шесть — семь, шесть или семь. 
веха&ёпагіив, а, ит, шестидесяти- 

лѣтній. 
вехй^ёпі, ае, а, I) по шестидесяти.— 

П) шестьдесятъ сразу, вмѣстѣ, 
вехадёвішиз, а, иш, шестидесятый, 
веха&іёв (веха&Іспз), айѵ. шестьде¬ 

сятъ разъ, зезіегііит зеха^іепз (короче 
ЗНЪх) и въ связи одно зеха^іепз, шесть 
.милліоновъ сестерціевъ. 

вехадшіа, пит. шестьдесятъ, 
вехаи^йіив, а, иш, шестиугольный. 

* зехсёпагіиз, а? ит, изъ піестисотъ 
человѣкъ состоящій, соіюгіез. 

вехсёпі (вевсёпі), ае, а, по шести¬ 
сотъ 

вехсепіёвішоз, а, ит, шестисотый, 
вехсепіі, ае, а, шестьсотъ; отс. те- 

іоп., о большомъ числѣ = сотни; боль¬ 
шое множество. 

вехсепііёв, айѵ. шестьсотъ разъ, 
вехйёсіт, пит. см. весіесіт. 
* вехеппіз, е, шестилѣтній, зехеппі 

йіѳ, въ шестилѣтній срокъ. 
вехеппіит, Іі, п. шестилѣтіе, шесть 

лѣтъ. 
вехіёв (вехіепз), айѵ. шесть разъ, 

Ьозііз зехіез ѵісіиз- 
вехіапз, апііз, т. шестая часть двѣ¬ 

надцатираздѣльнаго цѣлаго (аз), двѣ ун¬ 
ціи (ипсіаѳ), а) какъ малая монета, поп 
еззе зехіапііз. — Ь) наслѣдства, іп зех- 
іапіѳ зипі, циі еіс., остальная шестая 
часть отказана тѣмъ, которые и пр. — 
с) фунта. 

вѳхіагіив, Іі, т. секстарій, шестая 
часть конгія, полуштофъ, а^иае, ѵіпі (І). 

вехШів, е, къ шести относящійся, а) 
Зехііііз шепзіз и одно Зехііііз, із, т. 
шестой мѣсяцъ римскаго года, считая 
съ марта, августъ (позднѣе шепзіз Аи- 
§изіиз); отс Ь) августовскій, попае. 

* всхШа, ае, і. шестая часть одной 
двѣнадцатой = 1/72 цѣлаго, напр. наслѣд¬ 
ства. 

вехіив, а, иш, шестой, ІіЬег: зехіиз 
йесішиз аппиз: зехіае саіепйае, 1-оѳ 
число іюня (*)*); отс. зехіиш, айѵ. = въ 
шестой разъ, зехіиш сопзиі. 

вехйз, йв, ш. мужской и женскій полъ, 
ѵігіііз: паіиз ашѣі^ио іпіег шагеш еі іё- 
шіпаш зехи іпіапз, двуполый младенецъ. 

ві, соп]. I) какъ условная частица = 
если, ежели, въ случаѣ если; отс зі 
шіпиз, если не, если же не, въ против¬ 
номъ случаѣ; циой зі, и если, поэтому 
если; зі поп... аі заііеш (то по крайней 
мѣрѣ). — Въ част., а) для означенія об¬ 
основанія или оправданія = если только, 
если конечно, йеіесіиз ЬаЬеіиг, зі Ыс 
йеіесіиз арреііапйиз.—Ъ) при желаніи, 
если бы, о если бы, зі пипс зе озіепйаі! 
(у); отс. о зі! о если бы! (*)*).—с) въ 
сравненіяхъ, ас зі, регіпйе ас зі, какъ 
если бы, подобно тому, какъ если бы.— 
й) для означенія уступленія, хотя бы, 
зі ошпез йеоз Ьошіпездие сеіаге роззі- 
шиз. — II) въ зависящихъ предложеніяхъ, 
особ, послѣ глаголовъ: пытаться, ста¬ 
раться, ожидать = ли, не... ли, сопаіі, 
зі роззепі еіс., послѣ попытки, нельзя 
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ди гс.—Иногда указанные глаголы под- 
разумѣваются, едиііаіиш озіепіаге сое- 
регипі, зі аЬ ге ігитепіагіа Котапоз 
ехсіийеге роззепі (чтобы попробовать, 
нельзя ли) еіс. 

зіШо, аге, I) іпіг. шипѣть, сви¬ 
стѣть. — II) іг. освистывать, шикая 
осмѣивать, аідт. 
К віМІиз, а, ит, шипящій, свистя¬ 

щій. 
2с 8іЫ1из, і, ш (ріиг, зіѣііі, у поэт, 

тк. зіЪііа) шипѣніе, свистаніе, свистъ; 
особ, освистываніе, шиканіе (прот. ріаи- 
зиз), іпіасіиз аЪ зіЬііо, неосвистанный. 

зіс, айѵ такъ, I) вооб., а) такъ, та¬ 
кимъ образомъ.—Ь) зіс езі и т п. въ 
утвержденіи или утвердительныхъ отвѣ¬ 
тахъ, зіс, іпдиіі, езі: зіс ріапе .іисіісо; 
отс. аѣзоі. зіс = такъ, да. — П) въ част.: 
1) въ сравненіяхъ, такъ, а) вооб., об. 
съ соотносительными иѣ (какъ), диетасі- 
тоДит, іапщиат, диазі и т. п. — Ь) иі... 
зіс, хотя... однако, иѣ еггаге роіиізіі, зіс 
йесірі іе поп роіиіззе ^шз поп ѵіДеі? — 
с) (б. ч. поэт.) въ увѣреніяхъ, клятвахъ, 
желаніяхъ, зіс съ сощ. иѣ съ іші , такъ 
пусть... какъ. — 2) для означенія каче¬ 
ства = такой, такого качества, такого 
свойства, зіс езі ѵиі^из, такова чернь,— 
3) для означенія образа слѣдствія изъ 
только что указанныхъ обстоятельствъ, 
а) такъ, такимъ образомъ = при такихъ 
обстоятельствахъ, въ такомъ положеніи, 
въ силу этихъ обстоятельствъ, вслѣдствіе 
этого, зіс Ешпепез... іаіет ѳхііит Ьа- 
ѣиіі.— ѣ) для означенія слѣдствія изъ 
извѣстной причины = вслѣдствіе этого, 
поэтому, диіа... зіс йі, иі еіс. — 4) для 
означенія условія и ограниченія, такъ = 
съ или подъ тѣмъ условіемъ (въ томъ 
предположеніи), съ тѣмъ ограниченіемъ^ 
об. съ соотносительнымъ иі (что, чтобы); 
зіс... пе, но такъ... что не (|).— 5) для 
означенія степени, и именно: а) очень 
высокой степени, со слѣд. иі, въ такой 
степени что, до того что — ѣ) низкой 
степени, посредственности, такъ себѣ, 
довольно, зіс іетегѳ (*}*).— с) для озна¬ 
ченія пренебреженія, невниманія, такъ, 
кое-какъ, какъ попало, на скорую руку, 
просто, безъ затѣй, безъ околичностей, 
зіс пийоз іп Йшпеп рпуісеге. 

зіса, ае, $ кинжалъ; отс. ріиг. зісае 
теіоп. = убійства. 

зісагіиз, Хі, ш. убійца, разбойникъ; 
отс. іпіег зісагіоз ассизаге, обвинять 
кого въ убійствѣ; тк. іпіег зісагіоз <Іе- 
іепйеге. 

зіссііаз, аііз, і*. I) сухость, а) соб.: 

раіибшп, высохшія болота. — ѣ) теіоп.» 
засуха, бездождіе; ріиг зіссііаіез, про¬ 
должительная засуха. — II) пер.: су¬ 
хость. 

зіссо, аті, аіит, аге, сушить, осу- 
пшвать, высушивать, I) вооб а) жид¬ 
кость, Іасгітаз (*(•): сгиог зіссаіиз, сгу¬ 
стившаяся, запекшаяся кровь.— Ь) влаж¬ 
ные предметы (прот. шіаге), ргиіпозаз 
Ьегѣаз (о солнцѣ •)-): сарШоз зоіѳ (на 
солнцѣ •}*). — с) воды и мѣстности, раіи- 
<1ез, а§гоз. — II) (поэт.) прегн.: а) осу¬ 
шать, выпивать, саіісез. — Ъ) доить, 
оѵет. — с) высасывать, иѣега. 

зіссаз, а, ит, сухой, I) соб.: а) вооб. 
(прот. Ьитійиз, Ьитепз, агібиз), игпа 
(+), ге^іо; (поэт.) зідпа, созвѣздія (о 
медвѣдицахъ, никогда не окунающихся 
въ море): сагіпае, стоящіе на сушѣ (•(•); 
зиѣзі., зіссит, і, п. суша, сухое мѣста 
(особ, іп зіссо); тк ріиг. (прот. Ьшпеп- 
ііаі. — Ъ) въ част.: а) безслезный, безъ 
слезъ, осиіі (*)*): депае (1*). — Р) сухой, 
высохшій отъ жажды, ѵох (•{*); отс еще 
ничего не пившій, имѣющій жажду, тк. 
нуждающійся, бѣдный; и теіоп. =■ трез¬ 
вый, воздержный, умѣренный (прот. ѵіпо- 
Іепіиз). — у) сухой, о погодѣ, Ьіетз, 
безснѣжная з. (•(•): (ііез, безъ дождя (•(•).— 
II) пер.: а) (поэт.) сухой, холодный, 
безчувственный, риеііа. — ѣ) объ ора¬ 
торѣ и изложеніи, сильный, сжатый. 

зІсйЪі = зі аІісиЪі, если гдѣ-нибудь, 
ѳісшніё = зі аііипйе, если откуда- 

нибудь. 
зісйі и зісйіі, абѵ. какъ (съ и безъ 

слѣд. ііа, зіс, ііет); въ част., а) для 
подтвержденія утвержденія, какъ дѣй¬ 
ствительно, какъ въ самомъ дѣлѣ, диат- 
диат іеііх зіі, з. езі. — ѣ) для оздаче- 
нія сравненія, подобно какъ, какъ будто, 
какъ-бы, точно, а) паіига гаііопет іп 
сарііе з. іп агсе розиіі. — /?) зісйіі іо- 
геі Іасеззііиз. — с) для присоединенія 
примѣра, какъ, какъ напримѣръ, диіЪиз 
іп саизіз отпіѣиз, з іп ірза М. Сигіі.— 
(1) для означенія извѣстнаго состоянія, 
въ которомъ кто-н. въ данное время на¬ 
ходится, какъ, з, егат іидіо (*}•): зісйі 
ѵіпсіі егапі. 

зійёгёиз, а, ит, I) въ созвѣздіямъ 
или въ звѣздамъ относящійся, звѣздный, 
усѣянный звѣздами (поэт.), а) вооб.: 
саеіит (и о томъ же зейез): ідпез, звѣз¬ 
ды: Сапіз, созвѣздіе пса: сощих, Кейкъ 
(какъ сынъ утренней звѣзды •)■). — ѣ) въ 
част., къ солнцу относящійся, солнс ч- 
иый, лучезарный, Іих, ідпез. — П) пер.» 
блестящій, сііреиз (і). 
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8І(1о, зісіі и зёбі, зеззшн, ёге, садить¬ 
ся, опускаться, I) объ одуш., аЪзоІ. 
(напр. зебіі Аііапііайез: ітизпе зеззит?); 
съ іп с. аЫ.; съ аЫ.; съ зиЪ иди зирег 
с. аЫ.; съ зирга с. асе. — И) о неодуш., 
а) осѣдать, опускаться, пеЪиІа сашро 
^иат топііЬиз (іепзіог зебегаі: ргіиз 
саеіит зіеіеѣ іпіегіиз тагі, прежде по¬ 
грузится въ море (*)•) — Ъ) засѣсть, 
остаться, а) вооб.: цишп зебегіі діапз.— 
0) о корабляхъ, садиться на медь. 

ѳібив, (іёгіз, п. небесное свѣтило, I) 
соб. и теіоп.: А) соб., частью со¬ 
звѣздіе, куча звѣздъ, частью отдѣльное 
небесное свѣтило (планета, солнце, луна, 
звѣзда), а) вооб.: а) зіп^. зібиз Ѵегді- 
Ііагит, плеяда: аеіЬегіит (о солнцѣ).— 
0) ріиг.: Агсіигі зібега (*(•); поэт.,зіаега 
зоііз, солнце. — Ь) въ отношеніи влія¬ 
нія на рожденіе и судьбу человѣка, зі- 
биз паіаіісіит, расположеніе звѣздъ въ 
часъ рожденія: егаѵе зісіиз Ьаѣепз (*(*).— 
В) теіоп., 1) зіп^.: а) (поэт.) время 
года, ЪіЪегпо зібеге, зимою: тиіаіо зі- 
беге, въ другое время года: дио зібегѳ 
іеггаз ѵегіеге (пахать) сопѵепіаі. — Ь) 
(поэт.) день, Ьгшпаіе, эимніидень, крат¬ 
чайшій день. — с) (поэт.) климатъ, стра¬ 
на, іоі зіеіега етепзае. — б) (поэт.) по¬ 
года, ос. дурная погода, буря, §гаѵе, 
бурная погода: Міпегѵае, буря, подня¬ 
тая Миневрою. — е) солнечный ударъ, 
Ъаиб зесиз диат резіііего зібегѳ ісіі ра- 
ѵѳѣапі. — 2) (поэт.) ріиг. = небо, пиѣез 
еі 8і(1ега: зиЪ зібега Іаѣі, подняться 
высоко: а<і зібега іегге, превозносить до 
небесъ, восхвалять: ѵегіісе зібега іап- 
деге или іегіге, касаться звѣздъ голо¬ 
вою (= быть великимъ, счастливымъ, 
блаженствовать). — II) пер., а) (поэт.) 
о красивыхъ глазахъ, зрачокъ, зетіпшп, 
«па Іитіпа, зібиз. — Ъ) свѣтило = укра¬ 
шеніе, краса, о зібиз ГаЬіае, Махіте, 
«епііз (1*). 

8І&і1Шиз, а, пт, маленькими изобра¬ 
женіями (фигурами) украшенный. 

8І&і11ит, і, п. маленькая Фигура, ма¬ 
ленькое изображеніе, небольшая статуя 
{статуэтка); объ оттискѣ Печати на пер¬ 
стнѣ, печать. 

вІ^паМг, огіз, т. прикладывающій 
печать къ документу, особ, къ завѣща¬ 
нію, какъ свидѣтель; отс. зі^паіогез 
іаізі, поддѣлыватели духовныхъ завѣ¬ 
щаній. 

8І$пШг, Іёга, іёгпш, носящій знакъ 
иди изображенія, I) усѣянный звѣзда¬ 
ми, з. огЬіз, зодіакъ. — II) носящій 
знамя, зиѣзі.; зі^пііег, Іёгі, ш. знамено¬ 

носецъ, знаменщикъ; пер., предводитель, 
глава, зиѵепіиііз. 

8І&пШсапіёг, абѵ. выразительно, ясно, 
наглядно. 

аІ^пШсаіІо, бпіз, Г. I) означеніе, ука¬ 
заніе, показываніе, объявленіе, извѣще¬ 
ніе, знакъ, аЪзоІ., з. іпіі; съ деп. зиЪ]., 
Шіегагит, письменное извѣщеніе: ех 
зідпііісаііопе Оаііогит, по знакамъ, да¬ 
ваемымъ галяами (= по дѣйствіямъ гал¬ 
ловъ); съ деп. оЪ^., абѵепіиз; ріиг. зі- 
дпііісаііопез гегит йііигагит.—,11) въ 
част., а) знакъ одобренія, энакъ согла¬ 
сія, з. опшіит. — Ъ) знаменательность, 
выразительность, сила выраженія, рѣчи.— 
с) значеніе, смыслъ, зегіріі. 

8і&пШсо, аѵі, аіот, аге, подавать 
знакъ, дѣлать знаки, давать понять, 
дать замѣтить,'обнаруживать, объявлять, 
указывать, намекать, I) вооб., аѣзоі. 
(напр. іпіег зо, кивать другъ другу го¬ 
ловою: иі йшо аіцие і§піЬиз зі^пійса- 
Ъаіиг); съ бе с. аЫ. (напр. бе іи^а); 
съ асе. (напр. гет сіатоге рег а§гоз: 
^гаіиіаііопет ріаизи: бебНіопет, изъ¬ 

являть намѣреніе сдаться: аЦб рег де- 
зіит *}*); съ двумя асе. (аЦт ге&ет: 
еит тигит Іідпеит а бео зідпійсагі, 
это и есть та деревянная стѣна, на ко¬ 
торую указываетъ богъ); съ асе. с. іпі. 
/йшю з. серіззе зе ѵегіісет); съ иі с. соп). 
(ѵосе еі тапіѣиз ех ѵаПо, (иі зіаііт бі- 
тіііегепіиг); съ дополн. предл., иі апзе- 
гез еі сапеззідпійсепі, зі іигез ѵепегіпі).— 
II) въ част.: а) будущее объявлять, 
предвѣщать, Мига: диіб зіЪі зі^пійсепі, 
ігерШапііа сопзиііі ехіа (•(•).— Ь) по бу¬ 
квальному значенію, обозначать, выра¬ 
жать, значить, шю ѵегЪо зідпШсагі тез 
биаз. 

ѳі&по, аѵі, аіиш, аге, отмѣчать, обо¬ 
значать, I) соб.: 1) вооб.: сатршп (по¬ 
граничными камнями *(*): Ьитшп Іоп^о 
Іітііѳ (*)•): саеіі ге^іопет іп согіісе или 
потіпа захо, вырѣзать (*(•): сегат Я§и- 
гіз, лѣпить фигуры изъ воска Ж: Ьег- 
Ьат, обрызгивать, обагрять (•(*): Ьшпшп 
ребе сегіо, поэт. = ходить твердыми 
шагами. — 2) въ част.: а) прикладывать 
печать, запечатывать, ІіЪеІІит. — Ъ) 
прикладывать штемпель, чеканить, ре- 
сипіат зі&по: агдепіит зі^паіит. — с} 
отличать, Ьопоге (•(*). — П) пер.: 1) 
вооб.: зі^паіит тетогі ресіоге потеп 
ЬаЬеге, запечатлѣвать (•(*). — 2) въ част.: 
а) обозначать = указывать, озза потен 
(Са^еіа) зі^паі (*(*): іата Іосо зі^паіа 
(ѣ). — Ъ) примѣчать, замѣчать, ога зопо 
бізсогбіа (•{*): иі ѵібеі... зѳ зідпагі оей- 
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Ііз, что къ нему обращены взоры 
всѣхъ (*)*). 

зі^пит, і, п. знакъ, признанъ, при¬ 
мѣта, I) вооб.: ві^па еі поіае Іосогшп: 
зідпа (рейшп) зедиі, итти по слѣдамъ 
(•)*): одно зі^па, слѣды (*)*): зі^па ііто- 
гіз тіііеге (обнаруживать). — П) въ 
част.: 1) какъ воен. і. і., а) знамя, «) 
отрядовъ войска, легіоновъ и проч., 1е- 
^іопит М^епііа! зі^па геііпдиеге, по¬ 
кидать строи, дезертировать: аЬ зі^піз 
йізсейеге, выходить изъ строя: зідпа 
шоѵегѳ или іоііеге, выступать, отпра¬ 
виться: зі^па сопуеШ^иЪеге, отдать при¬ 
казъ къ выступленію: зі^па ѵегіеге, 
сдѣлать поворотъ: зі^па сопѵегіеге, сдѣ¬ 
лать поворотъ, частью = повернуть на¬ 
задъ, частью = перемѣнить фронтъ: 
зідпа ай Ьозіет сопѵегіеге, сдѣлать по¬ 
воротъ противъ непріятеля: зі&па іегге, 
выступать въ походъ, выступать изъ 
лагеря; но зі§па іегге іп Ьозіет, напа¬ 
дать на врага: зі$па іпіегге, нападать, 
начинать бои, производить атаку (аѣзоі., 
съ йаі. или съ іп, айѵегзиз, сопіга аЦт; 
тк. пер., іпіезііз зі^піз іпГеггі іп аЬрп): 
зі§па сопіегге, соединиться (отс. ай аідт, 
примкнуть къ кому); но зі&па сопіегге 
сит аЬдо, вступить въ рукопашный бой: 
«і^па сопіегге іп Іаеѵит согпи, сдѣлать 
нападеніе на (атаковать) лѣвый флангъ: 
соііаііз зі&піз сегіаге или йітісаге, дать 
правильное сраженіе: соііаііз зі&піз зи- 
регаге Ьозіет, въ правильномъ бою*: 
зиЬ зі^піз йисеге Іе^іопет, въ рядахъ, 
въ строю. — Р) значокъ когортъ и ма- 
нипуловъ (прот. адиііа, главное знамя 
легіона), зі^па шііііагіа... адиііа; отс. 
теіоп. = когорта, манипулъ, осію со- 
Ьогіез... геіщиа зі^па: Ьаііпогит зі^па 
іигЬаге. — Ь) сигналъ, знакъ, подавае¬ 
мый полководцемъ, а) краснымъ фла¬ 
гомъ (ѵехіііит), выкидываемымъ надъ 
палаткой полководца, зідпит ридпае 
ргоропеге. — Р) трубою4и т. п.„ з.іиЪй 
Йаге: йаге з. ргоеііі соттіііепйі: з. са- 
пеге, давать сигналъ къ наступленію; 
ср. еа зі^па, диае гесеріиі сапипі.— у) 
пароль, лозунгъ, іі Ьеііо іеззега з. 
(*І*). — 2) знакъ, даваемый посредствомъ 
флага (тарра) преторомъ или консуломъ, 
при состязаніи въ циркѣ, къ началу 
ѣзды, сигналъ, зі^пит тіііепйіз <ша- 

•йгідіз йаге. — 3) признакъ оудущаго, 
примѣта, тейісі зі^па ЬаЪепі ех ѵе- 
піз. — 4) знакъ, доказательство, зі&па ге- 
гшп, вещественныя доказательства (прот. 
аг^шпепіа), Ьос зі§пі езі; тк. ій зі^пі 
езі (егііі) съ асе. с. іпі.: диае зі^па зипі 

отпіа съ асе. с. іпГ. — 5) изображеніе, 
фигура, статуя, раііа зі§піз ашодие гі- 
§епз (•}■): ріеіогез еі іі ^иі зі^па ГаЬгі- 
сапіиг (скульпторы); отс. а) печать, з. 
апиіі (тк. теіоп. = перстень съ печатью): 
з< поіит, ііпадо аѵі: з. тіе^гиш: аіай 
зі^по (зі^піз) оЪзі^паге. — Ь) звѣзда, 
созвѣздіе, зі^погшп огіизеі оЪіѣиз: зідпа 
отпіа зіеііаедие. 

зііепііит, Іі, п. безмолвіе, молчаніе, 
I) соб.: з. езі: зііепііо или сит зііепііо 
аийігі, молчаливо (= благосклонно) быть 
выслушиваемому: зііепііит іасеге, про¬ 
извести молчаніе, частью=заставить мол¬ 
чать, частью (рѣдко)=молчать, аѣзоі. или 
сіаззісо и т. п.; отс. зііепііо іасіо, когда 
водворилось молчаніе: зііепііит йегі,іи- 
ѣеге, приказать замолчать: зііепііо ргае- 
іегіге, ігапзіге, пройти молчаніемъ: зі¬ 
іепііо посііз, въ ночной тишинѣ: рег з. 
посііз, зііепііо, молча, и = въ тишинѣ, 
тихо, безъ шума. — II) пер., бездѣй¬ 
ствіе, покой, зііепііит зийісіогит асіогі: 
ѵііат ігапзіге зііепііо: Ьійиит йеіпйе 
зііепііит іиіі. 

зііёо, йі, ёге, безмолвствовать, мол¬ 
чать, хранить молчаніе, съ дополне¬ 
ніемъ == умалчивать, не говорить о чемъ, 
I) соб.: а) о лидахъ: а) аЬзоІ., йе аідо 
или йе аЬ*а ге; отс. (поэт.) зиЬзі. 
зііепіез, молчаливые = умершіе, находя¬ 
щіеся въ подземномъ царствѣ, гех зі- 
Іепіит (о Плутонѣ: сопсШит зііепіит; 
тк. = пиѳагорейцы (соеіиз зііепіит).— 
Р) съ асе., аЬ^й: аідт (і*); въ разз., 
гез 8і1еіиг; рагі. зиЬзі., зііепйа, бгшп, 
п. тайны, мистеріи. — Ь) о неодуш. = не 
производить шума, не издавать никакихъ 

-звуковъ, быть тихимъ, зііеі аёг или пох 
(у); рагі. зііепз, молчаливый, тихій, спо¬ 
койный, зііепіе посіе, а^тіпе. — И) пер., 
быть спокойнымъ, оставаться въ без¬ 
дѣйствіи, а) о лицахъ, зііепі йіиііиз 
Мизае Уаггопіз диат зоіеѣапі. — Ь) о 
неодуш.: зііепі Іе^ез іпіег агта. 

вііёг, ёгіз, п. верба болотная, по дру¬ 
гимъ, всресклёдъ. 

вііезсо, ёге, I) умолкать (і*). — II) пер., 
утихать (о вѣтрѣ). 

ѳііех, Исіз, т. (рѣдко I.) твердый ка¬ 
мень, особ, булыжникъ, голышъ, кре¬ 
мень, гранитъ, I) соб. ѵегЪ. захшп зі- 
Іех: 8ІІІСІ8 ѵепіз зсіпііііат ехсийіі (*)*); 
поэт., какъ картина жестокости, йісат 
зііісез ресіиз ЬаЬегеіиит (*(*).—II) (поэт.) 
пер. = зсориіиз, утесъ, скала, асиіа: 
диазі йига з., точно твердая гранитная 
скала (карт, непоколебимости). 

вШдиа, ае, і. шелуха стручковыхъ 
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плодовъ; отс. ріиг. = стручковые плоды, 
шелушные плоды (і). 

зііѵа, ае, Г. лѣсъ, I) соб. и теіоп.: 
1) соб.: а) вооб.: петога зііѵаедие: зіі- 
ѵае риЫісае, лѣсныя дачи, принадлежа¬ 
щія государству: зііѵагит (іеа, Діана 
(!): зііѵагит питіпа, фавны и сатиры 
(!). — Ь) садъ,паркъ, зі^па іп зііѵа сііз- 
розііа: (іотиз атоепііаз поп аейійсіо 
зесі зііѵа сопзіаЪаі.— 2) теіоп.: а) ра¬ 
стенія, кусты, кустарникъ. — Ь) поэт.= 
лѣсныя деревья и вооб. = дерево, де¬ 
ревья.— И) пер., а) = множество, іт- 
тапіз (о стрѣлахъ !).—Ъ) богатый ма¬ 
теріалъ, богатый запасъ, обиліе, гегшп 
зепіепііагипщие. 

зііѵезіег, зігіз, зіге и зііѵезігіз, е, 
I) къ лѣсу принадлежащій, а) лѣси¬ 
стый, поросшій лѣсомъ, соПіз, ѵіа; 
зиЪзі., зііѵезігіа, іит, п. лѣсистая мѣст¬ 
ность (прот. сиііа). — Ь) лѣсной, въ 
лѣсу находящійся, въ лѣсу живущій, Ъе- 
Іиа, львица: Ьотіпез или &епз • таіегіа, 
лѣсъ, бревна, деревья: іегііаіет Шат 
зііѵезігет ргіто зепгаге, сіеіпсіе тііез- 
сеге (о дикихъ звѣряхъ). — II) пер.: а) 
дико растущій, дикій, оііѵа (!): согпа 
(|). — Ь) (поэт.) вооб. сельскій, Миза. 

зііѵісбіа, ае, с. обитатель лѣсовъ (і*). 
* зііѵбзиз, а, пт, лѣсистый 
зітіа, ае, Г. и зітіпз, Іі, т. обезьяна; 

пер. (какъ бранное слово) о людяхъ, 
ізііиз зітіі ѵиііиз; особ, о ревностномъ 
подражателѣ, зітіиз ізіе (!). 

зітііія, е (сотр. зітііібг, зир. зі- 
тіШтиз), подобный, похожій, аЪзоІ, 
съ §еп. или съ йаі. (особ, часто ѵегі 
или ѵего зітіііз, правдоподобный); съ 
іпіег зе (напр. Ьотіпез іпіег зе дишп 
ІЬгта, іит тогіЬиз зітііез); зиЬзі., 
зітііе, із, п. подобный примѣръ, ана¬ 
логичный примѣръ, сравненіе, аналогія. 

зІтІШёг, а<іѵ. подобно, подобнымъ 
образомъ, (почти) такъ же, тк. со слѣд. 
аЦие (ас),иі (какъ); иі зі (какъ если [бы]). 

зітіііішіо, йіпіз, Г. подобіе, сходство, 
1) вооб.: аппогшп: ѵегі зіт- или зіт. 
ѵегі, правдоподобіе, вѣроятность: езі 
Ьотіпі сит сіео зітііійніо: езі іпіег 
ірзоз з.; отс. сопсг. = нѣчто похожее, 
диат зітііііисііпет ѵісіетиз іп Ьезіііз; 
съ &еп., Зиііапі гедпі зітііііисііпет соп- 
сиріѵіі, власти въ родѣ С.— 2) въ част.: 
а) подобіе, изображеніе. — Ь) сходство 
характера. — с) сравненіе, ѵиідаій зіті- 
Иіисііпе изиз. 

зішіпз, см. зітіа. 
зітріех, ріісіз, простой, несложный, 

несоставной (прот. йирісх, ігіріех, тиі- 

ііріех, тіхіиз), I) соб.: а) въ прот. со¬ 
ставному, сложному, смѣшанному ит. п., 
ііег (аийііиз) з. еі йігесіит (прот. Яе- 
хиозит): з. паіига (прот. тіхіа, соп- 
пеха): ^из (!): а^иа, чистая (|). — Ь) 
въ прот. раздѣленному на много частей, 
простой, одинъ, асіез: зітріісі огйіпе 
игЬет іпігаге. •— с) въ прот. состоящему 
болѣе, чѣмъ изъ единицы, простой, еди¬ 
ный, одинъ, аг^итепішп: ріиз ѵісе 
зітріісі, болѣе одного раза, нѣсколько 
разъ (!): поп з. ѵиіпиз (у).— II) пер.: 
1) вооб.: а) въ прот. сложному, смѣ¬ 
шанному и т. п., саиза, &епиз геі ри¬ 
Ыісае. — Ь) въ прот. особенному и т. д., 
&ешіз тогііз или тогз. — с) въ прот. 
многообразію, разнообразію: шпип езі 
еі з. ^шіісіит аигіит: таіегіа зітріі- 
сіззіта (прот. тиіііріех). — сі) въ прот. 
связному, простой = отдѣльный, ѵегѣа 
(прот. соп]ипсіа, соііосаіа). — 2) въ 
част., нравственно простой, прямой, пря¬ 
модушный, безхитростный, наивный, есте¬ 
ственный, безыскусственный (о лицахъ 
н неодуш., напр. Ьото, ѵігіиз). 

зітріісііаз, аііз, Я простота, просто¬ 
душіе, откровенность, искренность, наив¬ 
ность. 

зітріісііёг, а<1ѵ. просто, пер., а) вооб., 
а) единственно, только, исключительна 
только, зепіепііат геіегге: Іисіеге еит.— 
/$) само по себѣ, отдѣльно (прот* соп- 
Зппсіе, сотрагаіе). — у) просто = безъ 
искусства, естественно, безъ затѣй, ігоп- 
(Іез з. розііае (!): з. к^иі. — Ь) въ 
част., нравств. просто, простодушно, 
прямо, безъ церемоній, зітріісіззітѳ 
іпіег зе к^иі. 

зітріиз, а, ит, простой; зпЪзі. зіт- 
ріит, і, п. просто (прот. йиріит), 

зітрйіит, і, п. ковшикъ, черпакъ. 
зітрйѵіит, Іі, п. жертвенная чаша 

для возліянія. 
зішйі (др. зёгайі), айѵ. вмѣстѣ, 

вмѣстѣ съ тѣмъ, въ то же время, I) 
вооб.: а) аѣзоі.: з ѵепіге: з. соттопе- 
іасеге. — р) съ сит с. аЫ.: зітиі сит 
Сіосііо.— у) съ аЫ.,8. зеріетѵігіз: з. 
Ьіз (!). — II) Особыя соединенія: а) зі¬ 
тиі... зітиі, какъ... такъ, отчасти... от¬ 
части. — Ъ) зітиі аЦие, тк. зітиіакріе 
(зітиіас), зітиі иі и одно зітиі, лишь 
только, какъ только. 

зітйійсгпт, і, п. I) образъ, изобра¬ 
женіе; отс. отраженіе (въ водѣ *(*), си¬ 
луэтъ, тѣнь умершаго; призракъ, при¬ 
видѣніе, видѣніе, зотпі, сновидѣніе; из¬ 
ображеніе характера (ѵігі).—II) пер., въ 
прот. дѣйствительности, 1) вооб., по- 



БІшйІатбп — 593 — зіпдйіагіз 

добіе, паѵаііз ри^паѳ, маневры. — 2) въ 
част.: а) призракъ, зішиіасга геіі^іо- 
піз. — Ъ) съ побочнымъ понятіемъ не¬ 
бытія == тѣнь, зітиіасгит зшіісіогит. 

* зітйіашёп, тіпіз, п. подражаніе = 
изображеніе, снимокъ. 

* зітйіапз, апііз, РАф. подражающій, 
зітиіанііог уосшп аіез (о попугаѣ ■(*). 

зітйіаіё, асіѵ. для виду, притворно 
(прот. ѵеге, ех апіто). 

зітйіаііо, бпіз, ?. показываніе вида, 
ложный видъ, притворство, обманъ 
(ріиг. = виды притворства, искусство 
притворяться), зітйіаііо (ііззішиіаііодие: 
йсіа з.; съ §еп., з. етрііопіз, мнимая 
покупка: іітогіз, мнимая робость: 
ргийепііае, мнимая мудрость: едиіішп 
зресіѳ еі зітиіаііопе, съ видомъ всад¬ 
никовъ и выдавая себя за таковыхъ: 
рег зітиіаііопет соііодиіі, подъ пред¬ 
логомъ бесѣды: сит (подъ) зіпшіаііопе 
іітогіз: Ъозііит зітиіаііопе, подъ пред¬ 
логомъ воины съ непріятелемъ: ІГаизіиІі 
зітиіаііопе, будто для Ф.: еасіет изиз 
зітиіаііопе іііпегіз, придавая своему от¬ 
ступленію тотъ же обманчивый видъ: 
іітогет іп геі йгатепіагіае зітиіаііопет 
сопіегге, оправдывать свой страхъ при¬ 
творною заботою о подвозѣ провіанта. 

зІтйШбг, огіз, т. I) подражатель, 
6§игаѳ (|). — II) пер., показывающій 
видъ, притворяющійся, притворщикъ, ли¬ 
цемѣръ, тк. съ §еп. 

ѳітйіо, аѵі, аіит, аге, дѣлать похо¬ 
жимъ, подобнымъ, I) соб.: 1) вооб., зі- 
тиіаіа та^піз Регдата, похожій (*)*): 
Міпегуд зітиіаіа Мепіогі, принявшая 
видъ М.—2) въ част.: а) (поэт.) == изобра¬ 
жать, сиргеззшп: аѳга Аіехапбгі ѵиі- 
іит зітиіапііа (*(*); съ асе. с. іп?., рег- 
сиззат зиа зітиіаі <1ѳ сизрігіе іеггат 
есіеге Іеіит, изображаетъ, какъ земля 
гс. — Ь) (поэт.) подражать, пітЬоз: Саіо- 
пѳт. — II) пер., принимать видъ, пока¬ 
зывать видъ, для виду показывать, при¬ 
творяться, ^ашііа ѵиііи Ж: іасгітаз, 
притворяться плачущимъ (у): пе^оііа, 
ловко обдѣлывать свои дѣла: аертип, 
притворяться больнымъ: а1іи<1 а§еге, 
аііші зітиіаге, имѣть въ виду одно, а 
дѣлать другое; съ асе. с. іп?., зітиіаі 
зѳ аѳ^гоіаге, притворяется больнымъ; 
аЬзоІ., сиг зітиіаі.— Особ. рагі. зіти- 
Іаіиз, а, ит, притворный, мнимый, для 
виду, Іасгітае: атіеіііа. 

зітиііаз, аііз, ?. соперничество, вра¬ 
жда, натянутыя отношенія между двумя 
лицами, а) зіпд.: аіеі зіпшііаз сит аідо 
поп езі или пиііа езі: питдиат сит 

аідо йііззѳ іп зітиііаіе. — р) ріиг.: <1ѳ 
іосіз (о высшихъ мѣстахъ) зиттіз ві- 
тиііаііѣиз сопіепсіеге: зітиііаіѳз ехѳг- 
сегѳ сит аідо, соперничать съ кѣмъ: 
ропеге зітиііаіез. 

зітиз, а, пт, тупоносый, курносый, 
сареііа (■(*). 

зіп, со^. если же, а если (послѣ пред» 
шествующаго условнаго предложенія); 
часто зі... зіп; зі... зіп аіііег; зі... зіп 
аиіет, тк. одно зіп иногда эллиптически=» 
въ противномъ случаѣ. 

зіпсёгё, асіѵ. чистосердечно, искрен¬ 
но, правдиво, честно. 

зіпсёгііаз, аііз, ?. искренность, чест¬ 
ность. 

зіпсёпхз, а, пш, I) неподдѣльный, на¬ 
стоящій, натуральный, а) соб.: §епае, 
ненарумяненныя щеки (*(-). — Ь) пер., 
непритворный, правдивый, искренній, 
честный, безпристрастный, сагііаз: 
Мез. — II) чистый, 1) = безъ пятенъ, 
неповрежденный, цѣлый, здоровый, а) 
соб.: ѵаз (*[•): согриз (■(*): рагз (•(*)• — Ъ) 
пер., незаиятпапный, неиспорченный, 
Міпегѵа, цѣломудренная (-)•): зийісіит.— 
2) чистый = несмѣшанный, одинъ только, 
а) соб.: §епз, самобытное племя: ргое- 
Иит едиезіге, сраженіе, въ которомъ 
дѣйствуетъ только конница. — Ь) пер.: 
дашіішп. 

зіпё, ргаер. с. аЫ. безъ (прот. сит), 
зетрег Шѳ апіе сит ихоге, ѣт зіпе 
еа: зіпе иііа сіиЫіаііопе, безъ всякаго 
колебанія: зіпе аіцио ѵиіпѳге, безъ вся¬ 
кой потери: зіпе иПо или зіпе отпі 
рѳгіеиіо, безъ всякой опасности: но зесі 
пѳ зіпе отпі диійет заріепііа, но даже 
не обладая какимъ бы то ни было зна¬ 
ніемъ; иногда (поэт.) послѣ своего па¬ 
дежа, ѵііііз пето зіпе пазсііиг. 

зіп&іІШіт и зіп^йіаііт, а<Іѵ. пооди¬ 
ночкѣ, одно за другимъ, отдѣльно, по¬ 
рознь (прот. ^епегаііт аЦиѳ ипіѵегзе). 

зіп^йіагіз, е, одинокій, I) соб.* а) 
отдѣльный, отдѣльно взятый, одинокій, 
одинъ, Ьото: Ыс тшніиз аЦие ипі^ѳпа: 
иЬі аШрюз зіпдиіагез (по одному) ех 
паѵі е^геШепіез сопзрехегапі.—Ъ) одно¬ 
му принадлежащій, къ одному относя¬ 
щійся, одного (прот. соттппіз), сегіа- 
тѳп, единоборство, поединокъ: ітре- 
гіит, роіепііа или аотіпаііо, единовла¬ 
стіе: осНшп, личная ненависть: зипі 
диаейат іп іѳ зіп^иіагіа (тѳбѣ только 
свойственное)... циаейат ііЪі сит тиіііз 
соттипіа. — II) пер.: единственный въ 
своемъ родѣ, особенный, исключительный, 
рѣдкій, отс. выдающійся, безпримѣрный. 
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отличный, превосходный, а) въ хоро¬ 
шемъ смыслѣ: дешіз ри^пае: Яйез; о 
лидахъ, іп рЪіІозорЬіа ргоре 8.: диі іп- 
§епіо аЦие апіто зіп^иіагез. — р) въ 
дурномъ смыслѣ: епкіеіііаз, педиіііа. 

зіп&йІагИёг, аДѵ. особенно = чрезвы¬ 
чайно. 

зіп&йіаііт, см. зіп&іИаііт. 
віп&йіі, ае, а, по одному, I) каждый 

отдѣльно (прот. Ъіпі, атЪо, <1ио, ипі- 
ѵсгзі), ігефіепіез ап раисі ап зіп§и1і; 
пеиіг. ріиг. зиЪзі., зіп^иіа, бгит, п. 
отдѣльныя обстоятельства, единичные 
случаи. — II) (ІізѣгіЪ., по одному, Шіае 
зіп^иіоз бііоз ЪаЪепіез: ^иіѣиз зіп^иіае 
паѵез егапі аіігіЪиіае: яиоз ех отпі 
соріа зіп^иіі зіп&иіоз сіеіедегапі, каждый 
по одному: зіп^иііз (ІіеЪиз, каждый день, 
ежедневно: іп сііез зіп^иіоз, съ каждымъ 
днемъ, ежедневно. 

* зіп&иИіт, айѵ. всхлипывая, пер. => 
вапинаясь, раиса Іодиі (■)*). 

зіп^иііо, (аѵі), Зіит, аге, I) іпіг. 
всхлипывать, хныкать, объ умирающихъ, 
хрипѣть. — II) (поэт.) іг. съ хрипѣніемъ 
испускать, апітат: зіп&иііаіі зопі, со 
всхлипомъ издаваемые звуки. 

зіп&иШз, йз, т. а) всхлипываніе.— 
b) хрипѣніе умирающаго (*(■). 

віпізіёг, іга, ігит, I) лѣвый, на лѣ¬ 
вой сторонѣ (по лѣвую руку) находящій¬ 
ся, лежащій, стоящій (прот. сіехіег), та- 
шіз, рагз, топіез; сотр. зіпізіегіог, из 
(прот. йехіегіог, из), гоіа (і*): согпи; 
виЪзі., зіпізіга, ае, I. лѣвая рука, лѣвая 
сторона.—И) пер.: а) неловкій, пре¬ 
вратный, нескладный, нехорошій, тогез 
(|).— Ь) несчастный, неблагопріятный, 
противный, чзі^па (■)*): іата, дурная 
молва: поіиз ресогі зіпізіег, вредный 
(•)•); пеиіг. зиЪзі., зіпізіпіт, і, п. зло. — 
c) какъ і. і. религ. языка: а) у рим¬ 
лянъ, становившихся при наблюденіи 
предзнаменованій къ югу, восточная (= 
счастливая) сторона была слѣва = счаст¬ 
ливый, благопріятный, согпіх (*)*): іо- 
піігиз (і). — р) у грековъ, становивших¬ 
ся къ сѣверу, восточная сторона была 
справа = несчастный, неблагопріятный, 
зловѣщій, Мтеп: отеп (•)•): аѵіѣиз зі- 
пізігіз, въ несчастное время (*{*). 

зіпізігё, а(іѵ. налѣво, влѣво; пер., 
неблагопріятно, дурно. 

віпізігогзйз и -йт, аДѵ. влѣво, въ лѣ¬ 
вую сторону. 

віпо, 8іѵі, зіішп, ёге (регі. об. візіі, 
ѳізіів, сопр ѳігіз, аігіі; ріизд. регі. зіз- 
86І И 8І836ПІ), ДОЗВОЛЯТЬ, ПОЗВОЛЯТЬ, ДО- 

лускать, I) вооб.: а) съ асе. с. іпі., ѵі- 

пит асі ее ошпіпо ітрогіагі поп зі- 
пипі: Ыс поп езі зііиз ассизаге ешп.— 
Р) съ соп]., зіпе разсаі агеЦие (*)*): пес 
зіпіі ѵепіаі (•(*). — у) съ асе. = оста¬ 
влять: зіпііѳ агта ѵігіз (*(*): зіпе Ьапс 
апітат, оставь мнѣ жизнь (*(*). —Ино¬ 
гда асе. эллиптически (съ подраз. быть, 
остаться, итти, дѣлать и т. п.), зіпе те, 
оставь меня; съ двойнымъ асе., ропіеш 
іпіасішп.—д) аѣзоі.: поп іегат, попраііаг, 
поп зіпат, см.іегоі, 2, а, р.—П)въ част.: 
а) въ разговорной рѣчи, зіпе = пусть, 
зіпе Гегіапі йисіиз (*)*). — Ь) при желаніи, 
пес <Іі зіѵегіпі (зіегіпі), иі еіс., не при¬ 
веди Богъ; тк. пес ізіис Іиррііег О. М. 
зігіі.— зііиз, а, шп, см. особо. 

аіпит, і, п. глиняный сосудъ для жид¬ 
костей, горшокъ. 

зіпйо, аті, аішп, аге, въ дугу изги¬ 
бать, извивать, іег^а (•(*): агсит, на¬ 
тягивать (і*); разз. те<1., зегрепз зіпиа- 
іиг іп агсиз. 

віпйбзиз, а, ит, извилистый, излучи¬ 
стый, сбористый со многими складками, 
ѵезііз (■}■): йехиз (ап^иіз *)-). 

зіпйз, йз, т. изгибъ, загибъ, I) вооб., 
изгибъ, извивъ змѣи, загибина волосъ 
(прически), складка платья; углубленіе 
паруса, раздутаго вѣтромъ (диатѵіз 
роззіз ітріеге зіпиз зеешкіоз, хотя бы 
ты могъ пользоваться попутнымъ вѣт¬ 
ромъ); дугообразная выпуклость строе¬ 
вого крыла (ігопіе зітиі еі зіпи ехсірі).— 
II) въ част.: 1) складка тоги на груди 
(которая служила также карманомъ); отс. 
пазуха, грудь, а) соб. и теіоп.: «) соб.: 
сейо Шегаз ех ірзіиз зіпи: теіи ті- 
сиеге зіпиз (|): даийеге іп зіпи, втихо¬ 
молку радоваться, смѣяться исподтиш¬ 
ка. —/) (поэт.) теіоп., платье, одежда, 
іпйие гедаІез зіпиз. — Ъ) карт.: а) грудь, 
лоно, о нѣжной любви, покровительствѣ, 
защитѣ, іп зіпи езі тео, онъ мой люби¬ 
мецъ (баловень): іп зіпи дозіаге, очень 
любить и дорожить. — Р) нутро мѣст¬ 
ности = средина, сердце, іпіга шоепіа 
аЦие іп зіпи игЬіз зипі Ьозіез.— 2) за¬ 
ливъ, бухта, губа, и теіоп. берегъ, 
площадь земли, поля у морского залива, 
оррібі: тагііітиз, Маііасиз: Ьеаіі Сат- 
рапіаѳ зіпиз, благословенный уголокъ К. 
у морского залива. —3) впадина=углу¬ 
бленіе, провалъ, Агріпі іѳгга сатрезігі 
адго іп іпдепіет зіпит сопзесііі. 

* зірйгіит (зір&гит, вирр&гшп), 1і, 
п. малая занавѣеь въ театрѣ для антрак¬ 
товъ (аиіаеит = б льшая занавѣсь); отс. 
розі зірагіит, за кулисами = тайно. 

ѳЦиапйо, если к гда-нибудь. 
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зщшйёт, если только, такъ какъ. 
8ігш8 іі, ш. сирій, песья звѣзда (у 

поэтовъ вмѣсто чисто-лат. сапісиіа); 
поэт. аіігіЪ., зігіиз агсіог, сирій. 

зігрёа, зігрёиз, см. всігреиз. 
8Ігри8, см. зсігриз. 
8І8бг, ёгіз, п. рапунцель (въ родѣ 

моркови). 
8І8І0, 8І11І и зіёіі, зіаіит, ёге, I) іг.: 

1) заставлять стоять=ставить, помѣ¬ 
щать, а) вооб.: Ъис зогогет, позвать (*(■): 
асісга іпіііоге (■)■): аІс^асиИші іп оге, по¬ 
пасть стрѣлою въ ротъ(■)■).—Ъ)въ част.: 
зізіеге аідт, заставить (пригласить) кого 
явиться къ сроку въ судъ: зе, явиться, 
предстать предъ судъ въ срокъ; отс. ѵагіі- 
топішп зізіеге, явиться въ срокъ (предъ 
судъ); пер.,з. зе=предстать предъ кѣмъ, 
явиться, зе ѵо§еішп аіеі.—2) прегн.: 
а) останавливать, задерживать, а) соб.: 
Іе^іопез: асіеш: ітреіит: ре<1ет (■)■) или 
§га<1ит, остановиться.—Д)пер., оста¬ 
навливать, прекращать, полагать пре¬ 
дѣлъ, Ги^аш: зіііт, утолить (•)■): Іасгітаз 
иди Яеіит (■)■): ориз (•)■).—Ь) нѣчто шаткое 
утверждать, укрѣплять, поддерживать, 
гега Котапат (■)■); отс. зШиз, твердо уста¬ 
новленный, опредѣленный, періодически 
повторяющійся, Яіезситііозіе: (ііез: заегі- 
Ясіит.—II) іпіг.: I) становиться, какъ 
суд. і. і.=являться въ судъ къ сроку, іезіі- 
йсаіигСіиіпсііитпопзііііззе.—2) прегн., 
останавливаться, а) соб.: зізіипі атпез 
(Т): аЪ ЕрЬезо ргоіесіиз ргішо ай Муоп- 
пезит зіеііі.—Ъ) пер., оставаться, про¬ 
должаться,существовать,гетриЫісатзі- 
зіеге пееаіроззе: ѵіх сопсоггііазізііроззе. 

зізігит, і,п. систръ, гремушка, тре¬ 
щотка (музыкальный инструментъ, упо¬ 
треблявшійся при богослуженіи Иэиды въ 
Египтѣ; саркаст. тк. какъ военный ин¬ 
струментъ любодѣйной Клеопатры *(•). 

зізутЪгіит, Іі, п. крессъ водяной, 
рѣжуха (благовонное растеніе), 

зііеііа, ае, Г. жеребьевый горшокъ. 
* зШсйІозиз, а, ит, жаждущій; пер., 

сухой, безводный (■)■). 
зШепз, епіІ8, РАб]. имѣющій жажду, 

жаждущій, I) соб., объ одуш.—И) 
пер.: а) о мѣстности, жаждущій влаги, 
ѣогіііз, высохшій (•)■); особ, о поляхъ, 
поясахъ, Аіті, Африка, находящаяся въ 
жаркомъ поясѣ (|): Іпбі, Индія, лежа¬ 
щая въ жаркомъ поясѣ {■)■): сапісиіа, 
знойный сирій (•)■).—Ь) о лицахъ, ал¬ 
чущій, жаждущій, а) аЬзо!., ео дгаѵіиз 
аѵігііиздие зіііепз: аѵігіиз зіііепздие ге- 
йіЬіз (-у.—р) съ §еп., жаждущій, страстно 
лщущій, ѵоіиріаііз. 

вШо, ІѴІ И іі, ііит, ігс, I) іпіг. имѣть 
жажду, хотѣть пить, I) соб.: е§о езигіо 
еі зіііо: зіііге те<Іііз іп шкііз (йогов.), 
среди волнъ томиться жаждою (= бѣд¬ 
ствовать среди огромныхъ богатствъ ф).— 
2) пер., жаждать влаги, требовать оро¬ 
шенія, увлажненія, быть сухимъ, зіііі 
Ьѳгѣа (ф): зіііипі арт. — II) іг. жаждать 
чего, 1) соб. адиае зіііипіиг (ф). — 2) 
пер , страстно желать, томиться жаждой 
чего, алкать, зап^шпет аіф. зіііепз 
см. особо. 

ѳіііз, із, і. жажда, I) соб.: игепііѣиз 
зііі ІаисіЪиз: сіЬо еі роііопѳ Гагает зі- 
іітдие йереііеге (утолить). — И) пер.: 
а) сухость, недостатокъ въ водѣ, зііі 
йпйіі Сапіз агѵа (ф): (Іезегіа зііі ге^іо, 
покинутая вслѣдствіе недостатка въ водѣ 
(+)• — Ь) жажда, сильное желаніе, 
страсть, съ &еп. зиіу., сирігіііаііз; съ 
деп. оіу., аг^епіі (■)■): сгиогіз (ф). 

1. зііиз, а, иіп, I) какъ рагі. = по¬ 
ставленный, положенный, а) вооб.: ехагі- 
ѵегзшп. — Ь) въ част.: а) построенный, 
воздвигнутый, ага Бгизо з. — р) похо¬ 
роненный, погребенный, аЬзоІ. илиЬіс: 
іп іого зиЬсоІитпа: зирегКитісіит Яи- 
теп. — II) какъ РАсЦ. = лежащій, на¬ 
ходящійся, 1) соб.: а) вооб.: Ііпдиа іп 
оге зііа езі. — Ь) въ част.: а) о мѣстно¬ 
сти, іп тесііа іпзиіа: зиЬ топіе: Ьаи<1 
ргосиі іпзиіа. — р) о лицахъ, обитаю¬ 
щій, живущій, сіз КЬспшп. — 2) пер.: 
зііит еззе іп аЦа ге или іп аЦо, по¬ 

коиться, основываться, зависѣть отъ 
кого, чего, аззепзіо, ^иае езі іп позіга 
роіезіаіе зііа: диапіит езі зііит іп 
поЬіз. 

2. 8ІІ&8, йз, т. I) положеніе, распо¬ 
ложеніе, 1) соб.: Іосі, орріДогит; ріиг., 
зііиз іеггагит, §епііит, мѣстности, мѣст¬ 
ныя . условія. — 2) теіоп., строеніе, 
зданіе, ге^аіі зііи ругатіДит аіііиз 
(■(■). — II) въ част., долговременное ле¬ 
жаніе на одномъ мѣстѣ, 1) соб. и те¬ 
іоп.: а) соб.: зііи Яигезсеге сатрит, отъ 
лежанія подъ паромъ (ф). — Ь) теіоп., 
недостатокъ ухода, недостатокъ при¬ 
смотра, рі^го зііи регіі іогта (ф); какъ 
слѣдствіе этого недостатка грязь, нечи¬ 
стоплотность, плѣсень, зііиз огіз (ф): 
сеззаі іегга геіісіа зііи, одичавшая страна 
(ф): Іоса зепіа зііи, заглохшія, против¬ 
ныя мѣста (ф): сапезсипі іесіа зііи; (въ 
карт.) зериііа ас зііи оЪзііа .іизііііа, по¬ 
крытая плѣсенью. —2) нер., бездѣйствіе, 
тупость, зепесіиз ѵісіа зііи, тупоумная 
старость (ф): пе регеапі ресіога зііи (ф): 
тагсезсеге оііі зііи (о государствѣ). 
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вітб (др. ѳеіѵе) и вей, соіу. I) или 
гели, или когда, или, ві агѣогшп ігапсі, 
зіѵе паѵез еззепі а ЬагЬагіз шіззае: те, 
зеи согриз зроііаіит Іитіпе таѵіз, геббѳ 
теіз (у). — II) съ господствующимъ по¬ 
нятіемъ раздѣленія, а) дважды, зіѵе... 
зіѵе, зеи... зеи, зіѵе... зеи, зеи... зіѵе, 
или... или, лл... или. — Ь) однажды, 
зіѵе = или, ге§із РЬіІіррі зіѵе Регзае. 

зтага^биа (ггоага&биз), і, т. сма¬ 
рагдъ, изумрудъ. 

втагів (гтагів), гібіз,!. смаридъ (родъ 
плохой морской рыбы), 

збѣбіёв, зйЪбІезсо, см. впЪоІез и пр. 
вбѣгіиз, а, ит, трезвый, I) какъ со¬ 

стояніе, трезвый, не пьяный (прот. еЬгіиз, 
іещиіепіиз), о лицахъ. — II) какъ каче¬ 
ство: а) воздержный, умѣренный (прот. 
еЬгіозиз, ѵіпоіепіиз, ІіЪібіпозиз), о ли¬ 
цахъ (ѵегЬ. Ьотіпез Іги^і ас зоѣгіі); о 
неодуш. (сопѵісіиз, попойки). — Ь) пер., 
трезвый = разсудительный, благоразум¬ 
ный, Ьото. 

80сспв, і, т. легкій сандалій, преим. 
какъ обувь актеровъ-комиковъ, въ то 
время какъ соіЬигпиз - трагиковъ; отс. 
(поэт.) теіоп.: а) комедія. — Ь) слогъ 
комедій, простой слогъ. 

вбсёг, сёгі, т. тесть, свекоръ; ріиг. 
тесть и теща или свекоръ и свекровь 
(мужнины или женины родители), 

вбеіа, ае, Г. см. зосіпв. 
вбсІаЪШз, е, общежительный, ужив¬ 

чивый, миролюбивый. 
вбеіаіів, е, общежительпый; въ част., 

а) (поэт.) брачный, супружескій, атог, 
Гоебега. — Ь) союзный, союзническій, 
касающійся союзниковъ, Іех, Іоебиз (до¬ 
говоръ): Ьеііит, съ союзниками: ехег- 
сНиз; и (какъ вспомогательныя войска) 
е^иИа1из, соріае. 

* збсШИёг, абѵ. по-товарищески. 
збсШав, аііз, I. сообщничество, соуча¬ 

стіе, союзъ, связь, ге&пі: зееіегіз: зосіе- 
іаіет (аідз геі) іпігѳ сит аЦо — Ш 
въ част.: а) торговое товарищество, а) 
вооб.: зибісіит зосіеіаііз, судебное слѣд¬ 
ствіе о вѣроломствѣ компаньона: зосіе- 
Іаіет іасеге, §егегѳ (принять участіе въ 
товариществѣ). — р) товарищество, об¬ 
щество главныхъ иди государственныхъ 
откупщиковъ (риЫісапі), ша^ізіег (глава) 
зосіеіайз. — ѣ) формальный союзъ между 
двумя государствами или царями, зосіѳ- 
іаіеш сит аідо сощипнете или іпігѳ: 
зосіеШет ЪеШ Іасеге: зосіеіаіет Ьа- 
Ьегѳ сит аЦо: зосіеіаз еі іоебиз, дого¬ 
воръ о союзѣ. 

вбеіо, аѵі, аіит, аге, I) дѣлать об¬ 

щимъ, а) вооб., акіб сит аідо, раздѣ¬ 
лять что съ кѣмъ (сопзіііа сит аідо: 
зегтопет сит акр, вступать въ бесѣ¬ 
ду). — Ь) въ част., соединять, совоку¬ 
плять : аЦт игѣе, бото, принять кого въ 
городъ, домъ (*)*).— И) въ част., сообща 
предпринимать, совершать, зосіаіі рагіѳ 
Іаѣогіз йшді, исполнять часть общей ра¬ 
боты (•)*). 

абсіоз, а, нт (§еп. ріиг. тк. зосійт), 
I) принимающій участіе, сообща уча¬ 
ствующій, зиЪзі. = соучастникъ, това- {>ищъ, соучастница и пр., зосіиз регіеи- 
огит (въ опасностяхъ): ѣеііі, сорат¬ 
никъ. — II) въ част.: а) (поэт.) от¬ 
носительно родства, ^епегіз: запртпіз, 
братъ. — ѣ) относительно брака, зосіи$ 
Іогі, супругъ (у): зосіа іогі (*}*) и одно 
зосіа, подруга жизни, супруга: Іесіиз 
зосіиз, брачное ложе (•)*). — с) относи¬ 
тельно союза, союзный, союзническій* 
сіаззіз (*)*): артііпа (*)*;: іітиіі зосіаз 
тапиз (войны съ союзниками *Н, зиЪзі., 
зосіиз, іі, т. союзникъ. — б) относи¬ 
тельно торговыхъ дѣлъ, а) товарищъ, 
компаньонъ, ^ибісіит рго зосіо, судеб¬ 
ное разслѣдованіе о вѣроломствѣ ком¬ 
паньона: батпагі рго зосіо. — р) зо- 
сіі = товарищество, общество главныхъ 
или государственныхъ откупщиковъ (ри¬ 
Ыісапі), ВііЬупіае. — у) зосіі паѵаіез, 
см паѵаііз. 

вбеогбіа (вёсогбіа), ае, 1. безпечность^ 
беззаботность, оплошность. 7 

зосогбііёг, абѵ. безпечно^/беззаботно- 
вбеогз, согбіз, а) слабоумный, тупо¬ 

умный, ограниченный. — Ь) въ лучшемъ 
смыслѣ, безпечный, беззаботный, оплош¬ 
ный. 

вбегйз, йз, Г. теща, свекровь, 
вббаіісіиз, а, пт, товарищескій, I) 

аб^., зиге зобаіісіо (*)*). — И) зиЪзі., зо- 
баіісіит, іі, п. а) кружокъ товаринщйг 
товарищеская пирушка.— ѣ) въ дурномъ 
смыслѣ, тайное общество, тайный союзъ,, 
Іех Ъісіпіа, яиаѳ ѳзі бе зобаіісііз. 

вбба1І8, е, товарищескій, I) асу.: іигЪа, 
толпа товарищей (*)*). — II) зиЬзѣ., зо~ 
баііз, із, т. 1) товарищъ, собратъ, прія¬ 
тель, закадычный другъ, ЬаЪегѳ зобаіез; 
поэт, о неодуш., зобаііз Ьіетіз еигиз: 
Уепегіз зобаііз (сгаіега). — 2) въ част.: 
а) застольниЕЪ, въ дурномъ смыслѣ ку¬ 
тила. — Ъ) сочленъ братскаго союза* 
членъ жреческой коллегіи, а) въ хорош, 
смыслѣ, зіѣі іп Ідірегсіз зобаіет ѳззѳ. — 
Р) въ дурномъ смыслѣ = товарищъ, со¬ 
общникъ (особ, по подкупу голосовъ, въ. 
заговорѣ и т. п.). 
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вбйаШав, аіів, Г. I) товарищество, 
братство; отс. Ьото зшпта зосіаіііаіѳ, 
-имѣющій весьма много закадычныхъ дру¬ 
зей. — II) въ част.: а) кружокъ това¬ 
рищей, товарищеская пирушка. — Ъ) 
братство, въ дурномъ смыслѣ = тайный 
союзъ, тайное общество (особ, для под¬ 
купа голосовъ, составленія заговора и 
-т. и.). 

вбаёз ( = ві ашіез, т.-е. ві аисііев), 
-пожалуйста, сдѣлай милость, те, зоііез 
(зс. геііодиѳ *(*). 

боі, вбіів, т. солнце, I) соб. и теіоп.: 
1) соб.: огіиз 80ІІ8 (прот. оссазиз зо- 

<1із): огіо зоіе, съ восходомъ солнца, 
послѣ восхода солнца: зоіѳ поѵо или 
ргішо, на разсвѣтѣ, рано утромъ (*^): 

'Зиргето 80Іѳ, вечеромъ (*(-): зоі тіЬі 
охсШззе е тишіо ѵііеіиг, мнѣ кажется, 
солнце исчезло изъ міра. — йогов., поп- 
(іит отпіит (ііегшп зоі оссісііі, посмо¬ 
тримъ еще, чѣмъ это кончится. — 2) 
теіоп.: а) солнце = солнечное сіяніе, 

-солнечная теплота, жаръ, зной, ріиг. 
зоіез часто = солнечные дни; отс. о ра¬ 
ботѣ на солнцѣ (прот. шпЬга), а) о 
военной службѣ, сеііаі шпЬга (т.-ѳ. ^игіз- 
ргшіепііа) зоіі (законовѣдѣніе — воен¬ 
ной службѣ). — р) о появленіи передъ 
публикою, ргосеіеге іп зоіет еі риіѵе- 
гет, выступить на общественную дѣя¬ 
тельность.— Ь) (поэт.) день, пі§ег: ігез 
зоіез еггатиз. — II) карт., солнце, о 
великихъ людяхъ, зоіет Азіаѳ Вгиіит 
арреііаі (•}•). 

зоіасіиш, см. зоіаііит. 
абіатёп, тіпіз, п. утѣшеніе, отрада, 

облегченіе. 
збіагіз, е, солнечный, 
збіагіиш, 1і, п. солнечные часы; такіе 

часы находились на форумѣ, отс. поп аЛ 
зоіагішп ѵегзаіиз сзі, не бывалъ на фо¬ 
румѣ; з. ѳх аяиа, водяные часы. 

вбіаііит (вбіасіит), Іі, п. утѣшеніе, 
отрада, облегченіе, I) соб. и пер.: 1) 
соб.: зегѵііиііз: Ьос езі тіЬі зоіаііо. — 
2) пер.: а) сиасительное средство, спа¬ 
сеніе, убѣжище въ нуждѣ, аппопае. — 
Ь) вознагражденіе убытковъ, удовлетво¬ 
реніе, пѳ зіпе зоіаііо адѳгеі. — II) (поэт.) 
теіоп., отрада ( = утѣшитель, утѣши¬ 
тельница), аѵез зоіаііа гигіз, отрада въ 
(трудовой) сельской жизни: сіісіа сіигі 
зоіаііа сазиз. 

воМигІі, огшп, т. сольдуріп, всецѣло 
преданные храбрецы (чисто-лат. сіеѵоіі). 

80І(1(І8, а, ШП, СМ. 80ІІ(ІП8. 
збіёа, ае, ?. 1) сандалій, подошва со 

шнуровкой; передъ обѣдомъ римляне сни¬ 

мали сандаліи, отс. зоіеаз розсеге, вста¬ 
вать изъ-за стола. — II) пер., а) кан¬ 
далы, оковы. — Ь) языкообразная кам¬ 
бала. 

вбіёаіиз, а, пт, обутый въ сандаліи» 
воіешпіз, воіеппіз, см. воііетпів. 
вбіёо, вбіііпв 8шп, ёге, имѣть обыкно¬ 

веніе. съ іп?.; отс. иі зоіе о (зс. іасѳге)^ 
иі зоіеі (зс. іасегѳ), какъ я (онъ) имѣю 
обыкновеніе, по моему (его) обыкновенію 
(привычкѣ); но иі зоіеі (зс. йегі), какъ 
обыкновенно бываетъ, по обыкновенію: 
ргаеіег ^иат іп паѵаіі сегіатіпе зоіеі. 

РАсу. зоіііиз, а, ит, см. особо, 
збіегѳ еіс., см. зо11ег8 еіс. 
збМо, аѵі, аіит, аге, дѣлать плот¬ 

нымъ, уплотнять, агеат с'геіа (*[*). 
вбМиз, а, ит, плотный, сплошной, 

цѣльный, массивный, твердый, I) соб.: 
a) вооб. (прот. саѵиз, сопсаѵиз), соішп- 
па; зиЬзі., зоііііит, і, п. а) сплошная 
земля (*(•). — р) ядро, йшіііиг іп зоіі- 
(іит (агЬогіз) сипеіз ѵіа Ж; ріиг. зоіісіа, 
плотныя (твердыя) тѣла (напр. шары). — 
b) о металлахъ и т. п., массивный, сга- 
іегез аиго зоіісіі (•(*): зоіі (1 из еІерЬапіиз (сло¬ 
новая кость •)*): зоіі (іо (іе тагшоге іет- 
ріит (-)-); зиЬзі., зоііііит, сплошная масса; 
отс. карт., §1огіа, ^ишп зіі ех зоіі (іо, 
іатеп еіс. — с) твердый, прочный, гіра 
(-{-): асіатаз (*(•); зиЬзі., зоііііит, і, п, 
нѣчто прочное (отс. зоііііо сагеге, нѳ 
имѣть ничего прочнаго); въ част. = 
твердая земля, ночва (отс. карт. аЦт 
іп зоііііо Іосагѳ, поставить внѣ опасно¬ 
сти *(•). — (I) толстый, крѣпкій, іеіит 
(|). — И) пер., а) цѣлый, весь, ѵігез 
(*(-): сопзиіаіиз: зііретііа: ііесіез зоііііит 
(асе.), цѣлый милліонъ сестерціевъ (*}*); 
зиЬзі., зоііііит, і, п. все, вся сумма. — 
Ь) прочный, истинный, дѣйствительный, 
реальный, ІіЬегіаз, Іаиз: піЬіІ циоіі зоіі- 
сіит іепегѳ роззіз. — с) твердый, непо¬ 
колебимый, тепз (|). 

вбШёггёнт, і, п. см. зоіШеггент. 
вбіівіішит ігірййіит, на языкѣ авгу¬ 

ровъ = счастливое предзнаменованіе (ко¬ 
гда пророческія куры такъ жадно кле¬ 
вали, что кормъ выпадалъ изъ клювовъ 
наземь). 

вдіііагіпв, а, ит, одиноко стоящій, 
a) уединенный, необщительный, Ьото.— 
b) одинокій, одинъ, самъ по себѣ (прот. 
соп)ипс1из еі сопзосіаіиз); единичный 
(прот. тиііиз). 

8бШМо, сііпіз, ?. а) одиночество, си¬ 
ротство, безпомощность, ІіЬегогит, ѵіііи- 
агит. — Ь) уединеніе, бѳзлюдіе, ріиг. =« 
пустыни. 
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зйШиз, а, пт, РАф. обыкновенный, 
обычный, употребительный, а) аф.: 1а- 
Ъог (+): тоз (особ, часто зоіііо того 
или тоге зоіііо, тк. тоге <1ѳ зоіііо); съ 
баі., зоШо Ьопіз тоге (+). — Ъ) зиЬзі., 
зоіііит, і, п. обыкновеніе, обычай, зо- 
Иіит ^иіс^иат ІіЬегаѳ сіѵііаііз, нѣчто 
такое, что обыкновенно составляетъ 
принадлежность свободнаго государства; 
съ даі., ргоіпбѳ іопа еіодиіо зоіііит 
ііЪі, по своему обыкновенію (■(*); часто 
съ предлогомъ, ех зоіііо, по обыкнове¬ 
нію: ргаѳіег зоіііит (■(•) или ргаеіег зо- 
Иіа, сверхъ обыкновенія; въ аЫ. при 
сотр., а) аф, та^ог зоіііо, больше 
обыкновеннаго: зоіііо іогтозіог (■(*). — 
Р) абѵ., зоіііо зегіиз: тадіз зоіііо. 

збііит, 1і, п. I) высокое кресло, пре¬ 
столъ, а) боговъ и дарен; теіоп.,тронъ= 
царское достоинство, царство. — Ь) кре¬ 
сло юриста. — И) ванна. 

зоііетпіз (зоіетпіз или збіепніз), е, 
I) ежегодный = каждый годъ повторяю¬ 
щійся, ежегодно празднуемый, засгійсіа: 
(ііѳз йеогит Гезіі ас зоііетпез. — II) пер.: 
1) праздничный, торжественный, ѵегЬа, 
1и<1і, біез (•)*): агаа; зиЪзі., зоііепшѳ, із, 
п. празднество, торжество, торжествен¬ 
ное дѣйствіе; въ част. = жертвоприно¬ 
шеніе. — 2) освященный обычаемъ, обы¬ 
кновенный, обычный, Іазсіѵіа тііііит: 
ориз (!); пѳиіг. зиЪзі., іпіѳг сѳіега зоі- 
іетпіа (обряды); поэт., зоііетпіаіпзапіге, 
обыкновеннымъ образомъ. 

зоііетпііёг (збіетпііёг или зоіепні- 
іёг), абѵ. торжественно, по празднич¬ 
ному. 

зоііегз, Іегііз, искусный, ловкій, изо¬ 
брѣтательный, умный, ІЛуззез, хитро¬ 
умный (•)*); поэт, съ іпі. (Ьотіпѳт ро- 
пѳге); или съ дѳп. (Іугаѳ, искусно играю¬ 
щій на лирѣ). 

зоііегіёг, абѵ. искусно, ловко. 
зоПегіІа, ае, і. искусство, ловкость, 

изобрѣтательность, проницательность. 
зоШсІіаіІо, бпіз, I. подстреканіе, под¬ 

жиганіе, подуіценіѳ (тк. въ ріиг.) 
зоШсііо, аѵі, аіиш, аге, приводить 

въ сильное движеніе, колебать, потря¬ 
сать, I) соб. (поэт.), іеііигет, вспахи¬ 
вать: &еіа гетіз, плыть по морю: зіа- 
тіпа роИісѳ, играть на струнномъ инстру¬ 
ментѣ: зрісиіа (чтобы вынуть): Іепіит 
Сирібіпет сапіи ігетиіо, стараться раз- 
шевелить: агси іегаз, съ лукомъ охо¬ 
титься на звѣрей: таіа соріа аѳдгшп 
зіотасЬит, изнурять, ослаблять. — П) 
пер., 1) вооб., колебать, потрясать, на¬ 
рушать, расет, зіаіит ^иіеіаѳ сіѵііа- 

ііз. — 2) въ част., посредствомъ воздѣй¬ 
ствія на чувство, волю, рѣшеніе про¬ 
изводить сильное дѣйствіе, а) на вну¬ 
треннее чувство, душу, «) безпокоить,, 
тревожить, не давать покоя, Ьаѳс сига 
те зоііісііаі: тиііа те зоИісііапі. — 
р) раздражать, гнѣвить, зоПісііаіиз б иррі- 
іѳг. — Ъ) на волю и рѣшеніе = а) въ 
дурномъ смыслѣ, подстрекать, поджи¬ 
гать, возмущать, вводить въ соблазнъ, 
сіуііаіез, рІеЬет: ргеііо апітоз едеп- 
ііит; (поэт.) зшіісіит бопіз: аідт реси- 
піа, подкуиать кого: «Гопез іп зиаз раг- 
іѳз, склонять на свою сторону; съ обо¬ 
значеніемъ цѣли, зегушп ай ѵепепшп 
бапбит: аЦт иі гедпаге ѵеііеі: тагі- 
іит ргесіЪиз, пѳ еіс. (і*). — р) въ хоро¬ 
шемъ смыслѣ, приглашать, а^т іп* 
Ііаііат, 

зоШсІШйо, «Ипіз, і, I) безпокойпое 
состояніе духа, безпокойство, безпокой¬ 
ная забота, кручина, съ деп. зиЪ}., 
аісіз; съ деп. оід. (за, изъ-за), ргоѵіп- 
сіаѳ: аМисеге аЦт а зоііісіішііпе: 
тадпа зоПісіішітѳ аШсегѳ аЦт. — II) 
теіоп., забота, обязанность, абтіпізігап- 
бае Ііаііае. 

воШсІіиз, а, ит, I) приведенный въ 
сильное движеніе, взволнованный, таге 
(•(*). — И) пер.: 1) въ полит, отнош. 
обезпокоенный, Нізрапіае агтіз (стукомъ 
оружія) зоПісііаѳ. — 2) душевно взволно¬ 
ванный =* встревоженный, обезпокоен¬ 
ный, озабоченный, а) о душѣ и т. д.,. 
апітиз, ресіиз (*)*). — Ь) объ одуш.: а) 
о лицахъ, ѵеЬетепіег зоііісііит еззѳ, аЦт 
зоШсііит ЬаЬегѳ, частью = потревожить 
кого, частью = встревожить, опечалить 
кого, зоііісііиз аіда ге (напр. тогіе 
аіф +), ех (вслѣдствіе) аідагѳ; <іѳ аф 
гѳ: рго аф или аф гѳ: ргоріег аф; 
съ асе. гѳзр., отпіа: ѵісет аіф (чьею- 
участью); съ дополн. прѳдл. (съ дис¬ 
паш); съ пѳ с. сощ. — р) о животныхъ: 
Іѳриз (-)*): сапіз, чуткая (•(•). — с) о нѳ- 
одуш.: «) разз., исполненный тревоги, 
безпокойства, соединенный съ безпокой¬ 
ствомъ, безпокойный, пох, ѵііа (|): 
Ьіетѳт зоИісііат адеге. — Р) (поэт.) 
асііг., причиняющій безпокойство, тре¬ 
вожный, атог, сига, теіиз. 

* зоШГеггёит (збШеггёит), і, п. ме¬ 
тательное желѣзное копье (изъ одного 
только желѣза). 

зоііпз, а, пт, др. = іоіпз. 
збіог, аіиз зпт, агі, утѣшать, I) соб.: 

аідт или зе. — П) пер.: облегчать, 
смягчать, Іасгітаз аіф, унять, осушитъ 
слезы (|): ІаЬогет сапіи (*)•). 
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аоІаШШів, е, I) къ лѣтнему повороту 
солнца относящійся, сііез, самый долгій 
день: пох, кратчайшая ночь (|): огіиз 
80Ііз, восходъ солнца во время лѣтняго 
поворота: огЬіз, тропикъ. — II) теіоп.: 
а) въ срединѣ лѣта относящійся, лѣт¬ 
ній, зоізііііаіі Іетроге, среди лѣта, лѣ¬ 
томъ. — Ь) къ солнцу относящійся, сол¬ 
нечный, огЬіз. 

воЫШшн, Іі, п. солнцестояніе, въ 
част., лѣтній поворотъ солнца, время 
наиболѣе долгаго дня (прот. Ьгшпа); 
теіоп., лѣто, лѣтній жаръ. 

1. 8б1шп, асіѵ. = только; отс. поп 
80Ішп... зесі еііат (еі) или ѵегит еііат 
или (*(•) ѵегит диояио, не только... но 
даже (но и); поп зоіит... зесі, не толь¬ 
ко... но; поп зоіит... зесі пе... диШет, 
не только, но даже не. 

2. 8&1шп, і, п. грунтъ, поверхность 
вемли, основаніе чего-н., I) вооб.: Гоззае, 
дно: игЬет зоіо аедиаге, а зоіо еѵег- 
іеге, срыть (разрушить) до основанія: асі 
зоіит (дотла) ехигі. — И) въ част.: а) 
полъ, тагтогеа зоіа. — Ь) ступня, по¬ 
дошва. — с) почва, земля, а) вооб.: та- 
сгит: адгі зоіит, голая земля: іп зесіе 
ас зоіо позіго, въ нашей землѣ. — р) 
земля = страна, зоіит раігіае, родная 
страна: зоіа іеггагит (•}*): зоіит ѵегіегѳ 
или тиіаге, оставлять отечество, особ. 
итти въ изгнаніе. — <1) основаніе = под¬ 
стилка, Сегеаіе (изъ хлѣба): оаеіезіе, 
небесный сводъ, небо: зиЪігаиіішхріѳ зо¬ 
іит (зс. паѵі), поверхность моря, море. 

8о1из, а, ши, деп. збііиз, Даі. зоіі, 
одинъ только, одинъ, I) вооб.: зоіоз по- 
ѵет тепзез, только девять мѣсяцевъ. — 
II) прегн.: а) одинъ, одинокій, зоіа 
зшп. — Ь) уединенный, пустынный, не¬ 
обитаемый, іоса. 

8&1йіё, асіѵ. I) свободно, а) безпре¬ 
пятственно, по собственному произволу, 
тоѵегі. — Ъ) безъ труда, легко.— II) без¬ 
печно, вяло, ѵегЪ.: зоіиіе ас педіідепіег. 

з&ІіШо, бпіз, Г. развязываніе, I) отвя¬ 
зываніе, 1) соб., и именно разз. = раз¬ 
вязность, бѣглость, Нпдиае. — 2) пер., 
уплата, платежъ, гегит сгесіііагит: зо- 
Іиііопѳ ітресіііа. — И) разложеніе, рас¬ 
паденіе, растлѣніе, ^иазі зоіиііо іоііиз 
Ьошіпіз. 

вбійінз, а, иш, РАф. развязанный, 
распущенный, свободный, 1) соб.: іипі- 
са, зіпиз. — II) пер., ничѣмъ несвязан¬ 
ный, нестѣсненный, свободный, незави¬ 
симый, безпрепятственный, 1) въ хоро¬ 
шемъ смыслѣ: а) вооб.: зоіиіиз НЬегдие 
апіпшз: з. орііо еіі^епсіі: зі еззепі от- 

піа тіЬі зоіиііззіта, если бы я былъ 
во всѣхъ отношеніяхъ совершенно сво¬ 
боденъ (= если бы я могъ дѣйствовать 
совершенно независимо): зоіиіиз іп раи- 
регіаіѳ, свободный отъ заботъ (безза¬ 
ботный *[•); съ аЪ с. аЫ., а спрійііаіі- 
Ьиз; съ аЫ., атЪіііопе (I*); съ деп., оре- 
гит (1). — Ъ) свободный отъ долговъ, 
незаложенный (прот. оЫідаіиз), ргае- 
сііа. — с) объ ораторѣ = бѣглый, іп ех- 
ріісашііз зепіепіііз. — <і) о рѣчи, сво¬ 
бодный, а) = не подчиненный ритму, 
прозаическій, огаііо (прот. роётаіа). — 
Р) вооб., простой, неизысканный, пи- 
тегі, о Пиндаровскихъ стихахъ (•}*). — 
2) въ дурномъ смыслѣ: а) распущенный, 
неограниченный,необузданпый, ргаеіига: 
гізиз (*(■). — Ь) слабый, вялый, изнѣжен¬ 
ный, зоіиіиз еі тоіііз іа дезіи: ѳо зоіи- 
ііоге сига, тѣмъ беззаботнѣе. — с) не¬ 
достаточно энергичный, уступчивый, 1е- 
пііаз зоіиііог. 

80Іто, зоіуі, вбШіиш, ёге, развязы¬ 
вать, I) что-н. связанное, привязанное 
развязывать, отвязывать, распутывать, 
распускать, А) соб.: 1) вооб.: саіепаз: 
ѵіпсиіит ерізіоіае: егіпез или саріііоз, 
расплетать ( = распускать *!*): гопаз 
(+). — 2) прегп.: а) съ одуш. предм. 
снимать оковы, освобождать, аЦт: са- 
пет, спускать съ цѣпи (*}*): едиат зепез- 
сепіет (*(•). — Ь) неодуш., раскрывать, 
открывать, ерізіоіат, вскрывать: ога 
(ротъ 1*). — с) какъ морской і. і.: зоі- 
ѵеге апсогат, паѵет или (*|*) іипет н 
одно зоіѵеге, сняться съ якоря, отчали¬ 
вать, особ. аЬзоІ. з. а іегга: рогіи, ех 
рогіи. — В) пер.: I) платить, уплатить, 
a) долгъ и т. п., сгесіііаз ресипіаз: рго 
ігшпепіо піЬіІ; аѣзоі., аЪ віцо (пере¬ 
водомъ на кого): зоіѵепсіо аегі аііепо 
или одно зоіѵепсіо поп егаі, онъ не могъ 
заплатить, онъ былъ несостоятеленъ. — 
b) обязательство и т. п. исполнять, со¬ 
вершать, оказывать, ѵоіа: отпіа ^изіа 
раіегпо іипегі, отдать послѣдній долгъ: 
Ъепейсіа, воздать за благодѣянія: Мет, 
сдержать слово: сарііе роепаз, попла¬ 
титься своею головой. — 2) отъ чего-н. 
(какъ бы отъ оковъ) освобождать, изба¬ 
влять, сіѵііаіет геіідіопе: иі ІедіЬиз 
зоіѵегеіиг, чтобы на него не простира¬ 
лось дѣйствіе существующихъ законовъ: 
пес Киіиіоз зоіѵо, и я не дѣлаю исклю¬ 
ченія для р. (*(■): Ипдиат асі^игдіа: пи- 
тегі Іедѳ зоіиіі, свободные (*}*): иі зі 
зоіѵаз „Роз^иат Бізсогсііа еіс.,а какъ 
если передѣлать въ прозу (*}*): іеггаѳ зо- 
Іиіае, оттаявшія (•(■); отс. зоіѵііиг Ыетз 
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асгіз, зима становится мягче (і). — П) 
нѣчто цѣлое распускать, А) соб.: а) 
вооб.: ропіеш, сломать: паѵет,разбить 
(*|*).—Ъ) въ част., разлагать, растворять, 
плавить, піѵеш (І): зііісез іогпасе (і*): 
зоіѵипіиг ѵізсега, разлагаются (у). — с) 
(поэт.) нѣчто соединенное разъединять, 
раздѣлять, а^шіпа йійисііз сЬогіз. — 
(1) (поэт.) дѣлать вялымъ, слабымъ, раз¬ 
слаблять, Ьотіпез, согриз іп Ѵепегет: 
зоіѵі тогіе и одно зоіѵі, умирать. — В) 
пер.: а) прекращать, полагать конецъ, 
нарушать, ігайіішп а ргіогіѣиз тогеш: 
іп^игіат. — Ь) (поэт.) отпускать = уда¬ 
лять, прогонять, рийогет, разрѣшить 
стыдливое сомнѣніе: теіит согйе. — с) 
разъясняя разрѣшать, объяснять, сар- 
ііоза: сагтіпа (і*). 

вотпісйібзнз, а, пт, сонливый, сон- 
ИЫЙ,. вялый. 

зотпШг, іёга, іёгшп, снотворный, 
усыпляющій; отс. поэт., ѵепепшп, нарко¬ 
тическій, смертельный. 

80НШІШН, Іі,, п. сновидѣніе, сонъ, I) 
соб. и пер.: а) соб.: рег зопшіит, во 
снѣ: зисипйіззітіз зотпііз иіі, видѣть 
весьма пріятные сны. — Ь) пер., бред¬ 
ни. — П) (поэт.) теіоп., сонъ, ѣіЪі зот- 
піа ігізііа рогіапз. 

вотппз, і, т. сонъ, I) соб. и пер.: 
1) соб.: а) вооб.: зотшіт сарегѳ поп 
роззе, не мочь спать: сіаге зе зотпо, 
лечь спать: ргойсізсі ай зотшіт, итти 
спать: зотпо, іп зотпо (іп зотпіз), 
рег зотпит (рег зотпоз), во снѣ. — 
Ь) въ част., сонливость, карт. = бездѣй¬ 
ствіе, праздность, йейііі зотпо. — 2) 
пер., мертвый сонъ, Іоп^из, вѣчный сонъ 
(•(•). — II) (поэт.) теіоп., ночь, ІіЬга йіе 
($еп.) зотпідие рагез иЫ іесегіі Ьогаз. 

* збпаЪШз, е, звучный, звонкій, 
збпапз, апііз, РАЙ], звучащій, звуч¬ 

ный, звонкій, сопсЬа (*)*). 
вбпірёз, рёйіз, звонконогій, зиЬзі. 

(поэт.), зопірез, рейіз, т. конь. 
збпіійз, йз, т. звонъ, звукъ, шумъ, 

трескъ, грохотъ (о волнахъ, веслахъ, 
бурѣ, громѣ, огнѣ, колчанѣ и т. п.). 

збпо, вбпйі, збпііит, аге, I) іпіг.: 
1) звучать, звенѣть, шумѣть, трещать, 
раздаваться, Ыгипйо сігсит зіа^па зо- 
паі, жужжа летаетъ вокругъ гс (і): Гопз 
зопаі, журчитъ; отс. іпапі тосе з., пу¬ 
стословить. — 2) оглашаться, гірае зо- 
папі (і*). — II) іг. звучать, а) по звуку = 
издавать звукъ, говорить, выражаться, 
о лицахъ, роёіае ріп^ие диіййат аЦие 
реге§гіпит зопапіез, поэты, языкъ кото- 
рьг ь отличается напыщенностью и вар¬ 

варизмами: зопаѣіі согпиа диой ѵіпсаі- 
дие іиѣаз, перекричитъ (заглушитъ) рога 
и трубы (і*): Гетіпеит, какъ женщина 
(І*); о голосѣ, Ьотіпет, звучать по-че¬ 
ловѣчески (у). — Ь) по значенію, значить, 
пшт, имѣть одно и то же значеніе, то 
/КС значить. — с) (поэт.) по содержанію, 
произносить, кричать, «) вооб.: еиЪоё: 
тогіаіе (человѣческія слова); съ прямою 
рѣчью, зіѵе тепйасі Іуга ѵоіез зопагі 
„іи рийіса еіс.“ — 0) пѣть, воспѣвать, 
аідт та^по оге: аигео ріесіго таіа 
йига ЬеШ. — у) хвастаться, выхвалять, 
аіаѵоз еі аіаѵогит апіщиа потіпа. 

збпбг, бгіз, т. звонъ, звукъ, шумъ, 
лязгъ. 

збпбгиз, а, пт, звонкій, звучный, 
шумный. 

зопз, 80пііз, достойпый наказанія, ви¬ 
новный, зиЪзі., виновникъ, преступникъ. 

8бпп8, і, т. I) звукъ, шумъ; отс. 
(поэт.) а) слово, геййеЪаі или ейійіі огѳ 
зопоз, — Ь) голосъ, рѣчь, суспі: геййегѳ 
зопоз, отвѣчать (*)*). — П) пер., тонъ, 
образъ изложенія. 

8брІо, Іѵі и Іі, ііпт, Іге, I) усыплять, 
убаюкивать, а) одуш.: акрп; рагі. зо- 
рііиз (зотпо), погруженный въ сонъ. — 
Ь) пер., неодуш., уснокоивать, приво¬ 
дить въ покойное состояніе, і&піз зорі- 
іиз, тлѣющій (въ пеплѣ) огонь (і*): Ыап- 
йітепііз зорііа ѵігіиз, убаюканная. — 
II) теіоп., приводить въ безпамятство, 
лишать памяти, лишать чувствъ, ітрас- 
іиз ііа езі захо, иі зорігеіиг: диіез зо¬ 
рііа, глубокій (мертвецкій) сонъ. 

вбрбг, бгіз, т. I) крѣпкій, глубокій 
сонъ, у поэтовъ = сонъ; прегн., непро¬ 
будный сонъ, регреіииз, вѣчный сонъ, 
смерть (*}*).— II) теіоп.: а) безпамятство, 
безчувственность, апіті согрог^ие. — 
Ь) тупоуміе, зор. еі і^паѵіа. — с) сно¬ 
творный напитокъ, сонныя капли, раігі 
зорогет йагѳ. 

збрбгШг, Іёга, Гёгпт, снотворный, 
усыпляющій (|). 

ббрбго, аѵі, аіпт, аге, I) снабжать 
усыпительною силою, зорогаіа оба (і*): 
гатиз ѵі зорогаіиз Зіу^іа (*(■). — И) усы¬ 
плять, зорогаіоз іпѵайеге Ьозіез, напасть 
на враговъ, погруженныхъ въ сонъ; 
пер., смягчать, унимать, йоіог зорогаіиз. 

* вбрбгпз, а, пт, наводящій сонъ, 
усыпляющій, Зотпиз ]Яохдие (*}*). 

зогЬбо, Ъйі, (ріит), ёге, хлебать, 
втягивать въ себя, поглощать; пер., а^а 
апіто, мысленно проглатывать. 

вогЪшп, і, п. рябина (ягода). 
богЪиз, і, $. рябина (дерево). 
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вогйёо, 4йі, ёге, быть грязнымъ, быть 
жечистымъ; пер., казаться ничтожнымъ, 
_не пользоваться уваженіемъ, быть, про¬ 
бивнымъ, аісі. 

вогйёв, ів, і. и чаще ріиг. зоггіез, Ішп, 
і. грязь, нечистота, 1) соб.: а) вооб.: 
оѣзоіеіі іесіі (•(•): зіпе зоиііЪиз ип^иез 
(•)*); карт»» пиііа поіа, пиііиз соіог, пиі- 
Іаѳ зогіез. — Ь) въ част.: а) грязная 
одежда, какъ платье людей, находящихся 
въ горѣ, подсудимыхъ, трауръ, жалкое 
положеніе, зогіез геопіт: ^асеге іп 1а- 
сгішз еі зогбіЪиз. — р) о лидахъ: о 
Іиіит! о зогйез 1 мерзавецъ! подлецъ! 
вогйез игЬіз еі і'аех, подонки и отребіе 
городского общества. — И) пер.: а) пи- 
вость^ Ьотіпіз. — Ъ)^ грязь = подлость, 
низкія образъ мыслей, грязная алчность, 
жадность, грязная скупость, скряжни¬ 
чество, пиііа іп гѳ іатзііагі зогйез; ріиг. 
вогбез (іотезіісае: тепз орріеіа зогШЬиз. 

* вогёеасо, ёге, дѣлаться грязнымъ, и 
вслѣдствіе этого ничего не стоящимъ, 
(о книгѣ *(•). 

зогёііШпз, а, иш, грязно одѣтый, въ 
трязномъ платьѣ, въ част., въ траурѣ 
(дрот. аІЬаІиз, въ праздничномъ платьѣ). 

зогііісіив, а, пт, грязный, нечистый, 
I) соб.: 1) вооб.: ѵезііз, йшшз (1*): 
1ег§а зшз, копченый свиной окорокъ 
{)•). — 2) прегн., въ грязномъ платьѣ, 
въ траурѣ, здиаіоге зопМиз. — II) пер.: 
1) бѣдный, скудный, незначительный, 
ничтожный, жалкій, Ьото, Ьото зог(іі(іо 
Іосо паіиз: з. агз. — 2) низкій, небла¬ 
городный, постыдный, позорный, Ьото, 
вЛиІіегіит; особ, слишкомъ скупой, 
чжряжническій (прот. ргаеіаиіиз), Ьото 
в., скряга: сиріІо (*(•). 

вбгбг, огіз, I. сестра, въ широкомъ 
смыслѣ тк. = двоюродная сестра; о по¬ 
другѣ (•)*); у поэтовъ ріиг., зогогез, о 
паркахъ (ігез или ігіріісез зогогез), о 
фуріяхъ (ѵірегеаѳ или сгіпііае ап^ие) о 
.музахъ (Іосіае). 

* вбгбгісніа, ае, I. сестроубійца, 
вбгбгіиѳ, а. пт, сестринъ (тк. = се- 

«сіры, съ сестрою, ва сестру). 
ноге, 8огіІ8, I. жребій, I) соб. и пер.: 

А) соб.: а) вооб.: сопреете зогіез (іп 
ѣусігіат): (трсеге зогіез: иі зогз ехсі- 
4егаі.— Ь) въ част., зогіез, жеребьевыя 
.палочки (употреблявшіяся для прорица¬ 
нія; ихъ смѣшивалъ и вынималъ маль¬ 
чикъ для вопрошавшаго оракулъ), зогіез 
шізсеге, (іисеге: зогіез аііепиаіаѳ (какъ 
чудо). —В) пер., жребій, бросаніе жре¬ 
бія, зогіѳ Іисеге, выбирать по жребію: 
«опіеегѳ іп зогіет ргоѵіпсіаз, метать 

жребій о провинціяхъ, дѣлить провинціи 
по жребію: еі зогіе ргоѵіпсіа еѵепіі, 
досталась по жребію: ехіга зогіет ге- 
пипііагі, безъ метанія жребія. — II) тѳ- 
іоп.: 1) (первонач. на жеребьевыхъ до¬ 
щечкахъ даваемый) оракулъ, изреченіе, 
прорицаніе, зогз огасиіі, отвѣтъ оракула, 
прорицаніе: (іісіаѳ рег сагтіпа зогіез 
(*(*): зогіез Ъусіаѳ (ликійскаго Аполлона 
•)*): еат зогіет ітріеге. — 2) должность, 
завѣдываніе, Зогііз песеззіішіо: пипщиат 
аіиіі, пізі зогіе, по должности: сѳсійіі 
сизіойіа зогіі (*(•). — 3) удѣлъ, а) во¬ 
об. = доля, часть, іп пиііат зогіет Ъо- 
погит паіиз, родившійся безъ права по¬ 
лучить какую бы то ни было часть 
имущества: Заіигпі зогз ргіта, первый 
ребенокъ (•(•). — Ь) участь, судьба, жре¬ 
бій, зогз іиа тогіаііз (*(*): пезсіа тепз 
зогііз іиіигаѳ (*)*): іПасгітагѳ зогіі Ьита- 
пае; отс. особ, положеніе, состояніе, 
званіе, достоинство, зесишіа: поп іиаѳ 
зогііз Ьото (*(•). — с) (поэт.) полъ, аисіо- 
гіз: аііега или іетіпеа. — 4) (отданный 
въ ростъ) капиталъ (прот. изига и іе- 
пиз, проценты), тег^ипі зогіет изигае* 

аогШё&из, а, пт, прорицательный, 
пророческій, БеІрЬі (*)•). 

аогііог, Ііпз вит, Ігі, I) іпіг. бро¬ 
сать жребій, метать жребій, іпіег зѳ. — 
И) іг.: 1) о чемъ-н. метать жребій = 
по жребію раздѣлять, назначать, а) соб.: 
ргоѵіпсіат, .ішіісез, Іісаз (судей). — Ь) 
пер.: а) пріискивать, искать, выбирать, 
іогіипат (лучшее мѣсто) осиііз (*(•). — 
/?) между собою или другими дѣлить, 
раздѣлять, регіеиіит (*(•): ге&пит іп ріѳ- 
Ьет. — 2) по жребію получать, а) соб.: 
реге^гіпат ргоѵіпсіат: ге&па ѵіпі (•(-). — 
Ь) пер., получать, пріобрѣтать, атіеит 
сази (*(•): тесіііеггапеа Азіаѳ. — зог- 
іііиз, а, ит, разз., доставшійся по жре¬ 
бію; отс. зогіііо, по жребію, и (•)•) пер., 
по волѣ судьбы, по опредѣленію судьбы. 

зогіШо, опіз, Г. киданіе жребія, мета¬ 
ніе жребія, аЬзоІ. или съ деп. (о чемъ), 

зогіііо (аЫ.) см. зогііог. 
зогШйз, пз, т. киданіе жребія, ме¬ 

таніе жребія. 
возрёв, рШз, цѣлый'и невредимый, не¬ 

поврежденный; поэт, пер., благополуч¬ 
ный, счастливый (сигзиз). 

зозрііа, ае, Г. спасительница, эпитетъ 
Юноны. 

* ѳозрііо, аге, спасать и охранять, 
аЬрп. 

* абіёг, іёгіз, асе. іёга, т. спаситель, 
врасііх, 4ісіз, т. отломанная пальмо¬ 

вая вѣтвь, съ красноватымъ плодомъ; 
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отс. (поэт.) а^. буро-красный,кашта¬ 
новаго цвѣта, зрабісез едиі. , 

зрабо, бпіз, ш. скопецъ, евнухъ, 
кастратъ. 

зраг$о, зрагзі, зрагзшп, ёге, I) сы¬ 
пать, разсыпать, разбрасывать, брыз¬ 
гать, разбрызгивать, 1) соб.: пшптоз 
рориіо: ѵепепа, разбрызгивать яды ( = 
отравлять людей).—2) въ част.: а) 
сѣять, разсѣвать, зетіпа Ьшпо (|); 
карт., отпіа, диае ^егеЬат, зраг^еге те 
іп огЬіз іеггае тетогіат. — Ъ) бросать, 
віетать, Іеіа (+).— с) распространять, 
ѵосез іп ѵиі^из (і), агша (войну) рег 
а^гоз: зрагзегаі потеп Гата рег игЬез 
(У); отс. прегн., а) разсѣивать, сапез 
(о кабанѣ у): зе іп іи^аш, разбѣгаться, 
вразсыпную бѣжать. — р) расточать, 
зиа (свое имущество У). — у) раздро¬ 
блять, разъединять, Іе^іспез: Ьеііит, 
переносить въ разныя мѣста военныя дѣй¬ 
ствія, въ разныхъ мѣстахъ вести войну; 
разе. зрагді = одиноко (= порознь) 
стоять (о строеніяхъ).—б) раздѣлять, 
разрывать, согрога (У).— б) въ рѣчи 
вставлять, зраг^ѳ зиЬіпсіе (У).—II) осы¬ 
пать, усыпать, обрызгивать, опрыски¬ 
вать, окроплять, ]) соб.: Ьшпиш ГоШз 
(У): согриз ІутрЬа (У).— 2) пер.: а) 
аигогазраг^еЪаіІитіпе іеггаз, освѣщала 
Ж: рогіісиз ерагза іаЪеІІіз, украшенная 
(у). — Ъ) окроплять, орошать, смачи¬ 
вать, Іасгітй Гаѵіііат атісі ф: отс. 
Ъаизіи зрагзиз адиагшп ога Гаѵе, зачерп¬ 
нувши воды, выполощи свой ротъ (|).— 
е) испещрять, аіаз соІогіЬаз (У). 

зрагзиз, а, шп, РАб]. I) разсѣян¬ 
ный, разбросанный, сгіпез, саріііі. — 
II) испещренный; пестрый, ап§иіз 
тасиііз зрагзиз, пятнистая змѣя, 

зрагіиш і, п. ковыль. 
* зрагйіиз, і, ш. лещъ (У), 
зрагиз, і, т. и зрагиш, і, п. неболь¬ 

шое охотничье копье, охотничій дро¬ 
тикъ поселянъ, на войнѣ какъ оборони¬ 
тельное оружіе. 

зраііог, аіиз, зит, агі, прохажи¬ 
ваться, прогуливаться, аѣзоі. или съ 
іп, зиЬ с. аЫ.; и (поэт.) съ аЫ.; пер., 
о неодуш., расширяться, распростра¬ 
няться, аіае зраііапіез (У). 

зрШбзё, абѵ. обширно, широко, 
далеко. 

зраіібзиз, а, шп, I) пространный, 
обширный, широкій, длинный, большой 
(прот. рагѵиз, Ъгеѵіз, сопігасіиз).— И) 
пер., продолжительный, долгій. 

зраіішп,іі, п. пространство, какъ про¬ 
тяженіе въ длину и ширину, 1) соб. (и 
карт.): Л) вооб.: зраііа Іосогшп: зра¬ 

ііит (мѣсто) поп езі а^ііапбі (едиоз).— 
В) въ част., опредѣленно мыслимое про¬ 
странство между двумя предметами, ^раз¬ 
стояніе, а) между двумя предметами, про¬ 
межутокъ, рагіЬиз зраѣііз іпіѳгтіззае 
ІгаЬез, бревна, расположенныя въ оди¬ 
наковомъ другъ отъ друга разстояніи: 
аедио Іёго зраііо аЬ сазігіз иігіздие- 
аЬеззѳ.—Ь) (поэт.) = огромность, вели¬ 
чина, длина, Ьозііз: огіз еі соШ: іга- 
Ьегѳ аигез іп зраііит: іидіі іп зра- 
Ііит, бѣжитъ впередъ, прямо (прот. гесііѣ 
іп дзтит). — 2) протяженіе въ простран¬ 
ствѣ, а) протяженіе, путь, Іопдит зра¬ 
ііит іііпегіз: <1ийт тіііит зр.—Ь) путъ 
состязующихся,а) пройденное простран¬ 
ство, аббегѳ іп зраііа, проѣзжать кругъ 
за кругомъ (У); карт., зраііит бесиггеге, 
пройти жизненный путь (У): гаѳа диет 
зраіііз ргоріогіѣиз аеіаз тзедиііиг', ко¬ 
торый по возрасту слишкомъ близко под¬ 
ходитъ ко мнѣ (У). —р) весь путь = ри¬ 
сталище, бѣгъ, зраііит бесііѵіз Оіутрі 
(У).—с) прогулка, ос) какъ пройденное 
пространство, биоЪиззраііізігіЬизѵе Гас- 
ііз, пройдясь раза два или три. — р) какъ- 
мѣсто, гульбище, зраііа Асабетіае: зра¬ 
ііа соттипіа.—II) пер., о времени, А> 
вооб.: а) промежутокъ времени, время, 
ашшшп: біегит ігі^іпіа: Ьос іпіегіт зра¬ 
ііо, въ этотъ промежутокъ времени.— 
Ь) эмфат., продолжительность времени, 
долговременность, зраііо ри^паѳ беГаіі- 
§аіі: агЬог зраііо бигаіа, отъ времени 
(У).—В) въ част., для извѣстной ра¬ 
боты свободное время, досугъ, іетриз еі 
зраііит баге: аісі геі зраііит баге: зра¬ 
ііит Ьаѣеге аб бісепбит: зех біез аб 
еат гет сопйсіепбат зраііі розіиіапі. 

зрёсіёз, ёі, Г. I) асі.=взглядъ, взоръ, 
ргіта зресіе, при первомъ взглядѣ: зре- 
сіет боіогіз Іегге поп роззе.—II) равз. = 
1) цидъ, гібепііз: іп зресіет топііз, на¬ 
подобіе горы, какъ гора (У). — 2) наруж¬ 
ный видъ, наружность, Ьитапа, Ьоггі- 
ЬіІіз:оррібі.—3) красивая наружность, 
красота, частью природная, ѵассае (У), 
частью искусственная, наружный 
блескъ, ігішпрЪо тахітат зресіет саріі- 
ѵа агта ргаеЬиеге: абЫЪеге іп бісепбо 
зресіет, прибѣгать къ нарулсному бле¬ 
ску: пеяие зресіе тоѵеіиг, и не обра¬ 
щаетъ вниманія на приличіе (У). — 4) 
образъ, представляющійся въ умѣ; отс. 
а) идеалъ, орііта зресіез, ѳі диазі %ига 
бісепбі, идеалъ стиля и краснорѣчія: 
Ьапс епіт зресіет ІіЪегіаііз еззе, зі 
сіс.—Ь) представленіе, понятіе, идея, 
Ьопі ѵігі.—с) видѣніе, явленіе,видѣніе 
во снѣ, посіигпа: сопзиіі ѵіза зресіез 
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ѵігі; тк. призракъ, іпапез зресіез. — 
<1) кажущійся видъ, рег зресіещ аихіііі 
іегепбі: зресіеш иіііііаііз ЬаЬеге: зресіеш 
беіепзогит ргаеѣеге: зресіе или іп зре- 
сіет, по виду, на видъ, повидимому (прот. 
геарзе или ге ірза): а<і зресіеш, для вида, 
для обмана.— 5) образъ, изображеніе, 
статуя, Іоѵіз.— 6) видъ, какъ подраздѣ¬ 
леніе рода (депиз). 

зрёсіНшп, і, п. зондъ, 
зрёсітёп, тіпіз, п. проба, образчикъ, 

доказательство; пер., образчикъ, обра¬ 
зецъ, примѣръ для другихъ, идеалъ. 

зрёсібзс, абѵ. блестяще = прекрасно, 
великолѣпно. 

зрёсібзиз, а, иш, видный, I) бросаю¬ 
щійся въ глаза, весьма красивый, вы¬ 
дающейся красоты, шиііег (у); отс. а) 
благовидный, саиза. — Ь) замѣтный, зна¬ 
чительный, замѣчательный, орѳз, іаті- 
Ііа. — II) ослѣпительный, ѵосаЪиІа Ж, 
іііиіиз: ѵега роііиз, ^иат бісіи зресіоза. 

зресІаЪШз, е, 1) видимый, зресіаѣіііз 
ипбщиѳ сатриз, совершенно открытое 
поле (1*). — И) видный, достопримѣча- 
тельный, Ьегоз (і*): ѵісіогіа, блистатель¬ 
ная: зр. гозео огѳ Ж. 

зресіасйіпш, і, п. I) зрѣлище, I) вооб.: 
Іаеіиш: Іисіиозит: зресіасиіо еззе, слу¬ 
жить зрѣлищемъ, услаждать взоры: аб 
Ьфс зр. Коташ ѵепіге.— 2) въ част., 
зрѣлище въ театрѣ, циркѣ гс, предста¬ 
вленіе, зр. аррагаііззішиш: зр. сігсі: зр. 
^Іабіаіогит, діабіаіогіит: зр. Тпу'аѳ 
(троянское, извѣстный родъ состязаній): 
зресіасиіа ігіЬиІіт баге. — П) ріиг. зрес- 
іасиіа, театръ, мѣста для зрителей. 

зресіаііо, бпіз, Г. смотрѣніе, глядѣніе; 
въ част., оцѣнка = проба (монетная). 

зресШбг, бгіз, ш. I) зритель, созерца¬ 
тель, наблюдатель,- особ, зритель въ 
театрѣ.— И) .оцѣнщикъ, критикъ, ѵіг- 
іиііз. 

зрссШгіх, ігісіз, Г. зрительница, 
зресіаіпз, а, нт, РА б]. I) испытан¬ 

ный, извѣданный, Ьото, ѵіг, ѵігіиз: са- 
зіііаз: тіЬі заііз зресіаіит езі (мнѣ до¬ 
статочно извѣстно) съ асе. с. іп?.—И) 
въ часъ., благонадежный (въ отношеніи 
способностей и честности) = отличный, 
почтенный, ѵіг, іешіпа. 

* зресііо, бпіз, й принадлежащее выс¬ 
шимъ сановникамъ право производить 
ауспиціи (гаданія), Ьаѣеге зресііопет. 

зресіо, аѵі, аіит, аге, іпіг. и іг. 
смотрѣть, глядѣть, 1) соб.: А) вооб.: 
аііе (вверхъ): сопіга зресіаіат геш, не 
согласно съ видѣннымъ. — В) въ част.: 
1) зрѣлище смотрѣть, быть на предста¬ 

вленіи, Іибоз: ГаЬиІат Ж; аЬзоІ., іа 
ргіта саѵеа, сидѣть въ первыхъ рядахъ.— 
2) прегн.: а) съ побочнымъ понятіемъ 
удивленія = съ удивленіемъ глядѣть* 
даибе, циоб зресіапі осиіі іѳ шіИѳ 1о- 
циепіет Ж.— Ь) съ побочнымъ поня¬ 
тіемъ оцѣнки, разсматривать, изслѣдо¬ 
вать, пробовать, ехіа, аигшп Ж: поЬі- 
Іііаіет зіп^иіогшп. — 3) пер., быть обра- 
щену, быть расположену, лежать (особ, 
о мѣста.), аб огіепіет, аб тегібіеш, іп 
Еігигіат іе абѵегзит Ж: іпіег оссазит 
зоИз еі зеріетігіопез, къ сѣверо-западу: 
Ьіпс таге: огіепіет: йюпіет аебіит (о- 
статуяхъ): ргога зресіаі зериіегиш (по¬ 
вернутъ къ 2с); о народахъ, Веі^аѳ зрес¬ 
іапі іп зеріетігіопез. — И) карт., А) 
вооб., смотрѣть на что, аибасіаш: саеіі 
зі^погшп огбіпет. — В) въ част., 1) 
смотрѣть, обращать вниманіе, имѣть 
въ виду, домогаться, стремиться, а) о 
лицахъ: ша§па, тогез: Іоеит ргоЬапбаѳ 
ѵігіиііз зиаѳ, й^ат; съ иі с. сои).; съ 
аб с асе. (напр. аб зиат діогіат). — 
Ь) пер., объ аЪзіг., клониться къ чему, 
относиться, аб иііітит, аб агта, аб 
зебіііопет (къ возмущенію): цио фйи* 
Ьаес зресіаі огаііо? къ чему клонится 
эта рѣчь? ^иог8ит Ьаес зресіаі отпіэ 
огаііо? какая цѣль всей этой рѣчи? — 
2) судить, аіцт ех (по) ігипсо согрогіз. 

1. зрёсйіа, ае, й слабая надежда, 
лучъ надежды. 

2. зрёсйіа, ае, й I) обзорная (сторо¬ 
жевая) башня, карт., іп зресиііз еззе, 
подсматривать, караулить. — II) поэт, 
пер., возвышеніе, возвышенное мѣсто, 
аііа, топііз: ѳ зресиііз сіатогет іоі- 
Іипѣ, съ городскихъ стѣнъ. 

зрёсйіаібг, бгіз, ш. развѣдчикъ, 1} 
лазутчикъ, шпіонъ. Такіе зресиіаіогез 
составляли особое отдѣленіе въ легіонѣ, 
зресиіаіог бе іе^іопе II Рошре^апа. — 
II) пер., изслѣдователь, паіигаѳ, есте¬ 
ствоиспытатель. 

зрёсйіаібгіиз, а, пт, къ развѣдчику 
относящійся, паѵідіа или пауез, дозорныя 
(вѣстовыя) суда. 

зрёсйіог, аіиз зит, агі, I) іпіг. огля¬ 
дываться, осматриваться, іп ошпез раг- 
іез Ж- — II) іг. подсматривать, под¬ 
стерегать, развѣдывать, собирать свѣдѣ¬ 
нія, наблюдать, зресиіапбі саиза или ^га- 
ііа: аіф сопзіііа: аЬрп; съ донолн. 
предл. (съ циі). 

зрёсйіит, і, п Л) зеркало (тк. зеркаль¬ 
ная поверхность воды *(*). — И) образъ, 
подобіе, копія, паіигае. 

зрёсйз, йз, ш. и п. I) пещера, гротъ* 
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натуральный и искусственный, туннель; 
крытый водопроводъ, отводная канава, 
шлюзъ (напр. зиМеггапсиз).—II) поэт, 
нер., впадина, ѵиіпегіз, зіяющая рана. 

врёіаеига, і, п. пещера, гротъ (•}*). 
ѳрёіипса, ае, і. пещера, гротъ. 
врегпо, вргёѵі, яргёіит, ёге, прези¬ 

рать, отвергать, презрительно отзываться 
{прот. сирегѳ, сопсирізсеге), а^т или 
а^б: пе^иа^иат зрегаепсіиз аисіог, до- 
'Стовѣрный; поэт, съ іпі. 

зрёго, аті, аіит, аге, ожидать, I) 
чего-н. хорошаго = надѣяться, имѣть на¬ 
дежду, льстить себя надеждою (нрот. 
теіиеге, іітеге), ѣепе, имѣть добрыя 
надежды: гесіе, имѣть твердую надежду: 
<іе а^а ге: Ьепе (іе аЦо: расеш, ѵісіо- 
тіаш аЪ аі^о: ошпіа е* ѵісіогіа; съ асе. 
с. іпГ. йіі., рѣже съ асе. с. іпГ. ргаез. 
или регі*.; рѣдко съ иі с. сощ.— II) чего- 
п. дурного ожидать, предполагать = 
бояться, і(і ^иоб поп зрего: (іеоз (*)*). 

врёв, ёі, і*. I) ожиданіе, надежда, 1) 
■соб. (тк. ріиг.): ѵега (основательная, 
прот. Ыза); съ &еп. оЬ^. (напр. ргае- 
тіогит: етрііопіз, что купля пріобрѣ¬ 
тетъ законную силу): геі риЫісае гесі- 
регапбае: зшпшае зреі абоіезсепіез, съ 
крайне честолюбивыми замыслами: 1е§іо 
зшпшае зреі, подававшій очень большія 
надежды: зреш ЬаЬеге (надѣяться): іп 
зреш ѵепіге, іпдгебі или аббисі, возъ- 
имѣтьнадежду: зрезтеіепеі (я надѣюсь) 
Ч5ъ асе. с. іпі.: зі зрет айегипі (подаютъ 
надежду, обнадеживаютъ), иѣ еіс.: іп 
тадпа зре еззе, съ асе. с. іпі*. іпі. асі.: 
рах і'иіі іп зре, ожидали мира: ^иоб пиііа 
ЬаЬео іп зре, на что я вовсе не надѣюсь: 
зрет аіеі іасеге, баге, озіепбеге или аі- 
іегге, подавать надежду: рагііт зре (об¬ 
надеживаніемъ), рагііт теіи: ргаеіег 
зрет или сопіга зрет, сверхъ ожиданія: 
сопіга зрет отпішп.— 2) (поэт.) теіоп., 
о предметѣ, на который возлагаютъ на¬ 
дежды, надежда, дгедіз: зрез іпѵібіоза 
ргосогшп (о дѣвушкѣ).— И) ожиданіе 
чего-н. дурного, чаяніе, опасеніе, аихі- 
Ііогшп: Іогіз шаіа гез, зрез тиііо азре- 
гіог: отпішп зре ееіегіиз. 

вріса, ае, Г. и (рѣдко) зріеит, і, п. 
еолосъ хлѣба, пер.: а) волосовидный 
кончивъ другихъ растеній, щитокъ, Сі- 
Іізза, крокусъ (•(■).— Ь) самая яркая 
8вѣ8да въ созвѣздіи Дѣвы, колосъ, Ши- 
зіге зріеит (•(-). 

вріеёиз, а, ит, изъ колосьевъ состоя¬ 
щій, волосяной, зегіа: шеззіз, жатва 
хлѣба (і*). 

зріеішп, і, п. = зріеиіиш. 

врісйШбг, огіз, ш. см. зреспіаіог. 
зрісйішп, і, п. кончивъ, I) жало пче¬ 

лы, скорпіона. — II) кончикъ, остріе 
(копья, стрѣлы), отс. (поэт.) теіоп. = 
копье, стрѣла, 

зрісііт, і, п. см. вріса. 
вріпа, ае, I. I) колючка, игла, шипъ; 

отс. а) какъ карт, мучительныхъ заботъ и 
страстей = мучительныя заботы или стра¬ 
сти, зріпаз апіто еѵеііеге. — Ь) зріпае, 
хитрость, юнвость, запутанность, раг- 
ііепбі еі бейпіепбі, хитрыя дѣленія и 
описанія. — И) пер., а) острая игла ежа, 
дикобраза. — Ь) хребетная кость, по¬ 
звоночный столбъ; отс. (поэт.) теіоп., 
спина.— с) рыбья кость, 

вріпёішп, і, п. терніе, терновникъ* 
* зріпёиз, а, ит, терновый (*)*). 
* зріпір’ёг, &ёга, &ёгнт, терноносный, 

тернистый, иглистый. 
зріпозиз, а, ит, тернистый, иглистый, 

колючій; карт., замысловатый, запутан¬ 
ный* хитрый. 

зріпиз, і, і. тернъ, терновникъ (*(-). 
зріга, ае, і. изгибъ, извивъ змѣи (у). 
ырІгаМіз, е, а) годный для дыханія, 

воздушный, воздухообразный.—Ь) (поэт.) 
служащій* для поддержанія жизни, 1и- 
теп саеіі. 

зрігаейіит, і, п. продушина, отвер¬ 
стіе для воздуха. 

зрігашепіит, і, п. продушина, дыхало, 
апітае, дыхательное горло. 

зрігіійз, йв, т. I) дуновеніе, 1) ду¬ 
новеніе вѣтерка, вѣяніе, струя воздуха, 
Вогеае (І). — 2) вдыханіе воздуха, ды- 
шаніе, Іиуиз саеіі, вдыханіе этого воз¬ 
духа : аёг зрігііи бисіиз, вдыхаемый воз¬ 
духъ.— 3) сопсг.: а) дыханіе, духъ, бі- 
ѵіпиз или саеіезііз: ехсііаі біеіі зрі¬ 
гііи ірзо, уже самкмъ живымъ дыханіемъ 
(= живымъ словомъ): зрігііит геббеге, 
выдыхать воздухъ: ипо зрігііи, не пере 
водя духа, однимъ духомъ.—Ь) дыханіе 
теіоп. = жизнь, зрігііит аиГегге: зрігі- 
іит раігіае геббеге, положить жизнь (уме¬ 
реть) за отечество: аб ехігетшп зрігі¬ 
іит, до послѣдняго издыханія, до конца 
жизни. —с) вздохъ (•(*). — б) .шипѣніе 
змѣи (*)*).— II) прегн., духъ. А) душа, 
тогіе сагепз зрігіійз (і): бит зрігіійз 
Ьоз гедіі агіиз (*}•).—В) пер., духъ, 1^ 
гордый духъ, гордые помыслы, гордый 
образъ мыслей, особ, въ дурномъ смыслѣ=і 
надменность, гордость, высокомѣріе, 
спесь, гедіиз: зрігіійз раігіеіі, патриціан¬ 
ская (дворянская) спесь: та^поз зрігіійз 
іп ге тііііагі зшпеге: аіііогез зрігіійз 
зшпеге, слишкомъ заноситься. — 2) = 
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настроеніе, образъ мыслей, ЬозШез зрі- 
гііиз ігкіиеге или §егегѳ (быть враждебно 
настроену); въ част., мужество, Іегосез: 
зрігііиз Гасеге, внушать мужество. — 3) 
полетъ, пареніе мысли, вдохновеніе, 
огонь, (ііѵіпиз, іепиіз (*(*). 

ѳріго, аѵі, аіипі, аге, I) іпіг.: 1) дуть, 
вѣять, герЬугі зрігапі.— 2) (поэт.) со¬ 
пѣть, шипѣть, лѣниться, бушевать, вол¬ 
новаться, зрігапз іттапе (ужасно): яиЯ 
ѵаба поп зрігапі: зр. і^піЬиз, выдыхать 
огонь: зрігаѣ ѳ ресіоге Йатта.—3) ды¬ 
шать, 'бит зрігаге роіего, и = жить, аЬ 
во зрігапіе сіеіепсіі; отс. пер., а) жить, 
быть живымъ, не угасать, зрігаѣ асіішс 
атог (•)*): зрігапііа ехіа, трепещущія, 
теплыя (*[■).—Ъ) (поэт.) о произведеніяхъ 
искусства, казаться живымъ, зрігапііа 
зі§па, точно живыя: зрігапііа аега.— 
4) (поэт.) чувствовать себя вдохновлеп- 
нымъ, ^иос1 зріго еі ріасео.— 5) (поэт.) 
пахнуть, благоухать, іЬушЪга ^гаѵііег 
зрігапз. — II) іг.: 1) выдыхать, испу¬ 
скать, а) соб.: ѵеіиі Яаттаз (о буряхъ): 
і^пет пагіЬиз (о лошадяхъ і*): зетрег 
ігі^ога (о вѣтрахъ ѣ).— Ь) пер., дышать 
чѣмъ, замышлять, задумывать что, іюшо 
ігіЬипаіит еііат пипс зрігапз, еще те¬ 
перь воодушевленный духомъ трибуна: 
ігадісит заііз, въ достаточной степени 
обладать геніемъ трагика (*)■): атогез, 
вдыхать огонь любви.— 2) выдыхать, 
распространять, сііѵіпит ѵегіісѳ ойогет 
(о волосахъ •)*). 

зріззо, аѵі, аіиш, аге, сгущать. 
зріззиз, а, иш, I) густой, плотный, 

частый, а) вооб.: сота ф: дгапбо (•)*): 
а^ег, рыхлое (і*): запдиіз, спекшаяся 
(І*).— Ь) полнехонькій, биткомъ наби¬ 
тый, іЬеаігит (|): согопа зрізза ѵігіз 
(*[*).— II) пер., медленный, медленно по¬ 
двигающійся, поздній, ориз. 

зріешіёо, ёге, блистать, сіять; пер., 
блистать, отличаться. 

зріепбезсо, ёйі, ёге, заблистать (соб. 
ж пер.). 

зріешіійё, абѵ. блестяще, великолѣпно, 
отлично (прот. зогсНДе). 

зрІепОДиз, а, иш, I) блестящій, сіяю¬ 
щій (прот. зогйісіиз, Гоегіиз), сапбог, 
ЬгасЬіа, блестящія отъ золота. — И) пер.: 
a) по тону, чистый, звучный, ѵох. — 
b) по качеству, а) благовидный, благо¬ 
звучный, ѵегЪа (•}*). — (Г) блестящій = 
живой, ясный, огаііо (стиль). — у) вели¬ 
колѣпный, роскошный, сіѵііаз: Ьото, 
любящій блескъ, роскошь. — д) блестя¬ 
щій, благородный, отличный, Ьото, 
е^иез: іпдепіа, дешіз. 

зріепсіог, бгіз, т. I) блескъ, Яаттае 
(*(•): аигі.— II) пер.: а) чистота, звуч¬ 
ность, ѵосіз. — Ь) живость, ясность вы¬ 
раженія, ѵегЪогшп. — с) великолѣпіе, 
пышность образа жизни.— <І) блескъ = 
знатность, благородство, еяиезіег, Яі^пі- 
іаііз: ѵііае апіті еі ѵііае, отличныя 
преимущества. — е) о лицахъ, украше¬ 
ніе, огбіпіз. 

зрбііаііо, бпіз, Г. лишеніе, а) ограбле¬ 
ніе, расхищеніе. — Ь) пер., лишеніе, 
отнятіе, (П^пііаііз. 

зрбііаібг, бгіз, т. грабитель. 
41 ѳрбііаігіх, ігісіз, і. грабительница, 

аіігіЬ. = хищный, УспПз Ша зроііаігіх 
(украшенная драгоцѣнностями, добытыми 
хищническимъ путемъ). 

зрбііо, аѵі, аіиш, аге, I) сдирать 
платье, снимать съ кого платье, раздѣ¬ 
вать, аЬ}т, согриз саезі Ьозііз. — II) 
прегн.: а) грабить, разграбить, беІиЪга: 
зроііаіа іогіипа (имѣніе; прот. Яогепз); 
съ аЫ., аіцт аЦа ге, отнимать у кога 
что, лишать кого чего (напр. ацт аг- 
$епіо, бі^пііаіе).— Ь) насильно отни¬ 
мать, силою лишать, зроііаіа бідпііаз. 

зрбііиш, Іі, п. I) снятая шкура жи¬ 
вотнаго, Іеопіз (•)*): ресшііз, баранье 
руно (і*): но зр. ѵірегеі топзігі, лино- 
вищѳ чудовища (Медузы *(•).— И) пер.,, 
об. ріиг., а) снятые съ непріятеля до¬ 
спѣхи (оружіе, латы и пр.), зроііа саезо- 
гит 1е§еге; отс. теіоп. = побѣда, зроііа 
атріа геГегге (і*).— Ъ) добыча вооб., а) 
зроііит сіаззіит, корабельные носы: 
Ьозііит (о статуяхъ).—р) всякая до¬ 
быча, зсеіегіз, преступная добыча (|). 

зропёа, ае, Г. подножье ложа 
теіоп., ложе, кровать, еоФа, постель. 

зропбёо, зрбропйі, зропзиш, ёге, фор¬ 
мально, торжественно обязываться къ 
чему, свято обѣщать, а) какъ госуд. и 
юрид. і. і., при заключеніи союза, дого¬ 
вора, въ судѣ, аЬзоІ. или а^б (напр. 
аісі расет), или съ асе. с. іпГ.; рагі. 
зиЪзі., зропзит, і, п. торжественное обѣ¬ 
щаніе, ѳх зропзо а^еге. — Ь) ручаться,, 
быть поручителемъ, аЬзоІ. или рго аіер).— 
с) дочь помолвливать, сговаривать,. 
аЦат аісі; рагі. зиЬзі., зропзиз, і, т. 
женихъ, и зропза, ае, Г. невѣста (отс. 
зропзі Репеіорае=женихи П). — <І) пред¬ 
вѣщать, предсказывать, поп ци^иат 
ріасійит зропйепііа Магііз зіеіега (•)•).— 
е) вооб. свято обѣщать, ручаться за что, 
увѣрять въ чемъ, а) о лицахъ: съ асе., 
й<1ет, свято обѣщаться хранить тайну 
(*[*): ііз Ьопогез еі ргаетіа; съ асе. с. 
іпГ., зропсІеіЬасебаетопіоз ео поііѳ сіазза 
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«опШдеге, диой еіс.— ігер., о не¬ 
одуш., ручаться за что, служить пору- 
«ою, дшхі ргоребіет йііигит зропбеі еі 
ѵігіиз еі іогіипа ѵезіга. 

зрошіёиз (зропііиз), і, т. спондей 
{стопа — —); теіоп., поэтическое про¬ 
изведеніе, написанное спондеями. 

зроп^Іа (зроп&ёа), ае, Г. губка$ пер., 
губковидный панцырь. 

зропва, ае, і. см. зропдео с. 
зропзаііз, е, къ помолвкѣ относящій¬ 

ся, зиЬзі., зропзаііа, іиш или бгит, п. 
помолвка, сговоръ, зропзаІіЪиз Гасііз. 

зропзіо, бпіз, Г. торжественное обя¬ 
зательство, торжественное обѣщаніе, I) 
ѵоіі, приношеніе обѣта. — И) торже¬ 
ственное обязательство двухъ сторонъ, 
а) цри переговорахъ, договорахъ, сою¬ 
захъ іс, торжественное обѣщаніе, особ, 
ручательство, поручительство, поп Гое- 
йеге, зесі рег зропзіопет рах Гасіа езі. — 
ѣ) въ тяжбахъ по гражданскимъ дѣламъ 
взаимное обязательство, взаимное согла¬ 
шеніе относительно взноса извѣстной 
суммы денегъ проигравшимъ выигравше¬ 
му, тяжба, зропзіопет Гасеге сшп а^о, 
вести тяжбу съ кѣмъ: ѵіпсегѳ зропзіопе 
{объ истцѣ), ѵіпсегѳ зропзіопет (объ 
отвѣтчикѣ), выиграть тяжбу: зропзіопе 
Іасеззеге или ргоѵосаге аЦт, потребо¬ 
вать кого въ судъ, сопсіетпагі зропзіо- 
піз, проиграть тяжбу. 

зропябг, бгіз, ш. поручитель, порука, 
зропзпш, і, п. см. зрошіео а. 
зропзпз, і, ш. см. зропйео с* 
зропіб (аѣі. отъ неупотр. зропв'), по 

волѣ чьей-н., зропіе аідз; чаще зропіе 
тея, іиа, зиа еіс., тк. одно зропіе, а) 
по (моей, твоей, его) доброй волѣ или 
побужденію, по собственному побужде¬ 
нію, добровольно, самъ (прот. соасіиз, 
го^аіиз, аѣ а^о ргоѵосаіиз, ех песеззі- 
іаіе, сази), шея зропіе іесегат: поп 
зропіе 8е^иог (+).—Ъ) самъ по себѣ, 
единъ, безъ чьей-либо помощи или со¬ 
дѣйствія, пес зиа зропіе ехзііп^иііиг.— 
с) самъ по себѣ, гез, диаѳ зиа зропіе 
ізсеіегаіа езі.— <і) самъ, первый, не слѣ¬ 
дуя ничьему примѣру, зиа зропіе іпзіі- 
іиіззеі. 

зрогіа, ае, Г. плетенка, корзина, 
зргёібг, бгіз, т. презритель (*)*). 
зршна, ае, і. пѣна, зр. агдепіі, су¬ 

чильное серебро, зильберглетъ Ж; отс. 
сшп зршпаз адегеі іп оге, съ пѣной у рта. 

* зршпезсо, ёге, начинать пѣниться, 
запѣниться (•)*). 

зрйтёиз, а, иш, лѣнящійся, пѣни¬ 
стый, покрытый пѣною (поэт.). 

зрйтіГёг, Гёга, Гёгит, пѣиящійся 
(поэт.). 

зрйто, аѵі, аіит, аге, I) іпіг. пѣ¬ 
ниться, покрываться пѣною, зршпапз за- 
Іит (*)*): зритапііа ігепа (*}■).—II) іг.: 
a) (поэт.) покрывать пѣною, заха заііз 
піѵео зритаіа Іщиоге. — Ь) съ пѣною ис¬ 
пускать, карт., ех оге зсеіиз. 

зрйшбзиз, а, пт, пѣнистый, 
зрйо, йі, ёге, I) іпіг., плевать.— II) 

іг. выплевывать, извергать, іеггат. 
зригсё, асіѵ. грязно (въ грязныхъ [=» 

оскорбительныхъ] выраженіяхъ). 
з риг со, аѵі, аіпга, аге, грязнить, ма¬ 

рать $ рагі. аф. въ зирегі., Ьеііио зриг- 
саііззітиз, весьма грязный. 

зригсиз, а, ит, свинскій, грязный, 
нечистый (особ. пер. по характеру, о 
людяхъ). 

зрйгіпз, а, пт, незаконнорожденный 
(отъ неизвѣстнаго отца и публичной жен¬ 
щины родившійся), зиЬзі., незаконный 
сынъ, дочь. 

зрйіо, аѵі, аіит, аге, выплевы¬ 
вать (|). 

зрйіит, і, п. плевокъ, 
здпаіёо, ёге, быть шероховатымъ, 

быть негладкимъ, I) вооб.: здиаіепіез 
сопсЬае (*(*): здиаіепііа іег^а, чешуйча¬ 
тыя, покрытыя чешуею (]-); съ аЫ., 
быть шероховатымъ отъ чего быть 
покрытымъ, іаЬо (плѣсенью *{*): аиго (*)*): 
Ьитиз здиаіеі зегрепііЬиз аігіз (кишатъ 
черные змѣи *)•).— II) въ част., вслѣд¬ 
ствіе недостатка въ уходѣ, присмотрѣ, 
быть негладкимъ, а) вооб.: ЪагЪа 8^иа- 
Іепз, грязная (*)*): сота з^иа1епз, взъеро¬ 
шенные (*)*); отс. теіоп. = носить гряз¬ 
ное (= траурное) платье, быть въ траурѣ, 
8^иа1епі типісіріа.— Ъ) о мѣстности, 
быть необработану,быть зану щепу, быть 
незастроену, здиаіепі агѵа (]*). 

здиаіідиз, а, ит, I) шероховатый, 
негладкій.—II) въ част., вслѣдствіе не¬ 
достатка въ уходѣ негладкій = грязный, 
нечистый, неопрятный (прот. піііДиз); 
пер., а) въ грязномъ платьѣ, геиз (■(■).— 
b) пустынный, негостепріимный, ужас¬ 
ный, Ъшпиз (*(•). 

84иа1бг, бгіз, т. шероховатость отъ 
грязи = грязь, нечистота, нечистоплот¬ 
ность, пер., а) грязная одежда, трауръ, 
здиаіог еі таегог: здиаіогет беропегѳ.— 
Ь) пустынность, негостепріимность, ужас¬ 
ный видъ, Іосогит. 

здиаіиз, і, т. морская свинка (рыба), 
здпата, ае, Г. чешуя $ отс. (поэт.) 

з^иатае, кольчуга. 
84иатёиз, а, ит, чешуйчатый (')*). 
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вяиапгі&ёг, #ёга, &ёгит, носящій че¬ 
шую, чешуйчатый (у). 

вдиатбвив, а, шп, покрытый чешуею, 
чешуйчатый (1*). 

8чш11а, ае, і. морской ракъ. 
віаЪШо, іѵі, Ниш, Іге, утверждать, 

укрѣплять, пер., поддерживать. 
віаЫІіз, е, устойчивый, твердо стоя¬ 

щій, твердый, I) соб.: ре8 (і*): ѵіа, на 
которой можно твердо стоять: ри^па, 
правильное ср., сраженіе линейныхъ 
войскъ.— II) пер.: а) твердый, постоян¬ 
ный, неизмѣнный, ашіеиз, апітиз (прот. 

•япітив тоЬіІіз).—Ъ) какъ метр. і. і., 
«ропбеі (такъ какъ въ нихъ арзисъ и 
тезисъ уравновѣшены по своей формѣ і*). 

віаЬШіаз, аіів, $. устойчивость, твер¬ 
дое стояніе, неподвижность (прот. тоЬі- 
Іііаз); пер., твердость, постоянство, не- 
измѣипость. 

віаМІо, аге и зіаЪЙІог, аіиз зит, агі, 
•СТОЯТЬ въ стойлѣ (хлѣвѣ, конюшнѣ и Т- 
п.), имѣть мѣстопребываніе, іп іогіЪиз 
(Огсі |): іп апігіз (у): ипа (і). 

вІаЪйІит, і, п. мѣсто стоянія, мѣсто 
пребыванія животныхъ и людей низшаго 
класса, I) животныхъ, а) дикихъ — лого¬ 
вище, берлога, паркъ, іегагшп зіаЪиІа 
аііа и въ связи одно віаЪиІа аііа (•)*).— 
Ь) домашнихъ — стойло, хлѣвъ, конюшня, 
коровникъ, навѣсъ; поэт., улей, загонъ 
на пастбищѣ и само пастбище; ріиг. 
«ІаЪиІа, навѣсъ, скотный дворъ, тк. какъ 
мѣстопребываніе пастуховъ. — II) людей 
низшаго класса, постоялый дворъ, заѣз¬ 
жій домъ, тк. мѣсто распутства, бордель 
низшаго сорта. 

віайіит, Іі, п. I) стадій, мѣра длины 
въ 125 шаговъ, или 625 футовъ. — II) те- 
іоп., ристалище, бѣгъ; пер., поприще. 

зіа^по, аѵі, аіига, аге (отъ аіа^шіт), 
I) іпіг.: 1) о водѣ, выступать изъ бере¬ 
товъ, разливаться. — 2) пер., о мѣст¬ 
ности, покрываться водою, быть подъ 
водою, тк. съ аЪІ. (раІшііЪиз і*).— II) іг. 
1) дѣлать воду стоячею, Ъіішпіпе а^иа 
отпіз зіа^паіиг. — 2) пер., мѣстность 
затоплять, понимать, Іоса віа&папііа ра- 
ІшІіЪиз Ьитепі (*)-). 

ѳіа^пит, і, п. вышедшая изъ бере¬ 
говъ стоячая вода, болото, лужа, тк. 
прудъ, озеро, пер.: а) (поэт.) тихо те¬ 
кущія воды; отс. РЬгіхеае віа^па зого- 
тіз (о Геллеспонтѣ *(*).— Ь) искусствен¬ 
ный прудъ, бассейнъ, зіа^па еі еигірі (|). 

зі&тёп, тіпіз, п. I) основа на ткац¬ 
комъ станкѣ (прот. зиЪіетеп, утокъ).— 
П) пер., нитка вооб., а) нитка на вере¬ 
тенѣ, зіатіпа йисеге или іо^иеге, 

прясть (*(*); отс. нпть паркъ = нить жизни, 
судьба.— Ь) о предметахъ похожихъ на 
нитку, напр. паутина; (поэт.) струна. 

зШагІиз, а, шп, не сходя съ мѣста 
дѣйствующій, на томъ же мѣстѣ про¬ 
исходящій, тііез, сражающійся въ строю, 
строевой с. 

зіаііт, а<1ѵ. тотчасъ, немедленно; со 
слѣд. аЦие (ас), иі, зітиі ас (лишь 
только). 

віаііо, бніз, Г. I) стояніе, іепиі а рес- 
іоге ѵагаз іп зіаііопе (стоя на позиціи) 

тапиз рагаѵі (*)•). — И) пер., всякое 
мѣсто стоянія, мѣсто пребыванія, 1) вооб., 
мѣсто, ропеге зиаз іп зіаііопе Ъотаз 
(•}*). — 2) въ част.: а) солдатъ, ос) кара¬ 
ульный ноетъ, сторожевой постъ, ка¬ 
раулъ, стража, іп зіаііопе еззе: зіаііо- 
пет а§еге, стоять на караульномъ посту, 
стоять на часахъ, караулить (о солда¬ 
тахъ), іп сазігіз, держать караулъ въ 
лагерѣ (о полководцѣ): іп зіаііопе та- 
пеге, оставаться на караульномъ посту 
(тк. поэт, о глазахъ): іп зіаііопет зис- 
себеге; карт., ітрегіі (|): бе зіаііопе 
уііае йесесіеге, умереть. — р) отрядъ сол¬ 
датъ = стража, караулъ, зіаііопез е^ш- 
іит, пикеты, состоящіе изъ конницы.— 
Ъ) вооб., мѣстопребываніе, квартира, 
зебез аріЪиз зіаі^ие реіепба (•)•). — с) 
якорная стоянка, рейдъ, бухта. 

зШітиз, а, пт, стоящій на одномъ 
мѣстѣ, ргаезібіит, пикетъ, караулъ: зі. 
сазіга и зиЪзі. одно зіаііѵа, огит, п. 
продолжительная стоянка, лагерь на про¬ 
должительное время. 

1. зШбг, бгіз, т. (отъ візіо), храни¬ 
тель, спаситель, защитникъ (особ, какъ 
прозвище Юпитера). 

2. зіаібг, бгіз, ш. (отъ віо), ордина¬ 
рецъ, вѣстовой проконсула іс въ про¬ 
винціи. 

віаійа, ае, і. статуя. 
віаійо, ійі, ійіит, ёге, стаоовить, 

ставить, I) соб. 1) вооб.: сгаіегаз (і*): 
аЦт или аідб съ апіе с. асе., съ іп с. 
асе. или с. аЫ., съ зирга с. асе.— 2) въ 
част., воздвигать, сооружать, зіаіиат: 
іаЪетасиІит: игЬет (*)-): терпит.— И) 
пер.: 1) остановиться на какой-н.мысли= 
полагать, считать, иі шіЬі зіаіио: поп 
ехвресіапбшп зіЬі зіаіиіі.— 2) предста¬ 
влять, ехетріиш: ехетріит іп аЦт: 
ревзітит ехетріит іп ве.— 3) устана¬ 
вливать, назначать, опредѣлять, а) 
устраивая что-н., назначать, Іосот: зіЬі 
йпет сопвіііі: іетриз соШ^иіо: біет 
сотіііів. — Ъ) приходя къ извѣстному 
заключенію, рѣшать, а) вооб,, рѣшать. 
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рѣшаться (аЪзоІ. или съ сит апіто, 
арий апітиш), съ вопрос, предл. (съ 
иігит, ^иій); съ іпГ. = рѣшиться. — р) 
въ качествѣ судьи рѣшать, постановлять 
рѣшеніе, йе аіцо, сопіга аЦт: пе циій 
дгаѵіиз іп ігаігет зіаіиегеі, чтобы не 
присудилъ брата къ слишкомъ строгому 
наказанію. — с) распоряжаясь рѣшать, 
постановлять, съ иі или пѳ с. соту. — 
й) рѣшая опредѣлять = рѣшать, гѳз ргі- 
ѵаіаз (*(*). 

8Іа(йга, ае, Г. станъ, ростъ. 
1. зіаіиз, а, от, см. зізіо. 
2. зіаійз, йз, т. I) стояніе, зіаіиз, 

іпсеззиз: зі. агіійсіз (|); особ, поло¬ 
женіе, поза, позиція сражающагося, ті- 
пах (^): іііо зіаіи зіаіиат ѣегі ѵоіиіѣ г 
зіаіи тоѵегѳ Ьозіет, сбить съ позиціи; 
карт., аіцт йе отпі зіаіи йе,рсегѳ или 
е зиа зейѳ еі зіаіи йетоуеге, сбить кого 
съ толку, привести въ замѣшательство. — 
II) пер.: 1) вооб., состояніе, положеніе, 
качество, свойство, аЪзоІ. или саеіі, геі 
риЫісае: ргіѵаіае ѵііаѳ, частная жизнь: 
гезіііиегѳ аіцш іп ргізііпит зіаіит: ай 
ѵеіегет зіаіит геѵегіі; ріиг., отпез ѵі¬ 
іаѳ зіаіиз, обстоятельства: зіаіиз ге^шп, 
права царей.—2) въ част.: состояніе, 
(относительное) благосостояніе, аіігіііз 
оріЪиз (финансы) ІиЪгісо зіаіи. 

віёііо, см. віеіііо. 
віеііа, ае, Г. I) звѣзда, зіеііа сгіпііа, 

(поэт.) сотапз или зіеііа сотеіез, ко¬ 
мета: зі. іоуіз: зіеііае іпеггапіѳз (непо¬ 
движныя ; прот. еггапіез или ѵадае, пла¬ 
неты).— II) поэт, пер.: а) созвѣздіе.— 
Ъ) солнце, зегепа. 

віеііапз, апііз, сіяющій звѣздами, 
ввѣздный (поэт.); пер., сверкающій, бли¬ 
стающій, детта (*)*). 

віеііаіпз, а, шп, усѣянный звѣздами, 
звѣздчатый; поэт, пер., Аг^из, сверкаю¬ 
щій глазами: епзіз, блестящій. 

вісШо (віёііо), бпіз, т. гардунъ 
(звѣздчатая ящерица). 

зіегсия, бгіз, п. навозъ, пометъ. 
зіёгіііз, е, I) неплодородный, непло¬ 

доносный, безплодный (прот. іегііііз; о 
людяхъ и животныхъ, прот. ргае^папз и 
^гаѵійиз); пер., безплодный, безполезный, 
бѣдный чѣмъ, атог, безнадежная (+).— 
П) (поэт.) асііѵ. = дѣлающій безплод¬ 
нымъ, гоЫ§о. 

вІёгІШаз, аііз, Г. неплодородіе, без¬ 
плодіе. 

* віегпах, пасіз, старающійся сбро¬ 
сить сѣдока на землю, становящійся на 
дыбы, еципз (+). 

віегпо, вігаѵі, вігаіит, ёге, I) стлать, 

разстилать, сыпать, разсыпать, А) вооб.: 
ѵезіез (і*): рота (*(*): зирег рііаз Іарійв' 
циайгаіо зоіит, выстилать.—В) въ част.: 
1) на землѣ гс разстилать, распростп- 
рать, а) вооб., согрога, тк. зе в!., лечь, 
растянуться, расположиться, ее зопто іи 
Шоге.(-[-); тк. разз. тейіаі., зіегпі раз- 
зіт іегагит гііи; тк. рагі. зігаіиз, рас¬ 
тянувшійся, лежащій, Ьиті: ѵігійі тет- 
Ъга зиЪ агѣиіо зігаіиз (*(•).— Ъ) силокъ 
повергать, валить, поражать, а) со б.: 
зе^еіез (-(-): тоепіа (■}•): агіеіѳ тпгоз: 
зііѵаз йоІаЬгіз, рубить; одуш'Лпредм.: 
отпѳ агтепіит (■{•): аіцт за^ііііз (1*): 
отпіа іегго: саейѳ ѵігоз (*(*): аіцт тогіь 
(-[-): іп^епіі саейѳ зіегпі; поэт., уепіоз- 
аециоге Гегѵійо йергоеііапіез, успо¬ 
коить.— р) пер., поражать, подавлять, 
тогіаііа согйа (*(■): аіцт ехіііо §гаѵі (-[-): 
аМісіоз зѳ еі зігаіоз еззе. — 2) неровную* 
поверхность выравнивать, дѣлать ров¬ 
ною, а) взволнованное море успокоивать* 
«) соб., ропіит (|): аециог адиіз (І).— 
Р) ойіа тііііит.—Ъ) дорогу іс мостить* 

Арріат уіат: зетііат захо циайгаіо: 
уіаз зііісе, етрогіит Іарійѳ: Іасиз Іарійе* 
вымостить.— И) теіоп., устилать, по¬ 
крывать, а) вооб.: апіе агаз іеггат (*)*): 
ГоШз петиз (о бурѣ і): іііпега загсіпіз: 
зоіит іеііз (у): паѵез или тагіа ропііЪиз,. 
наводить мостъ. — Ь) въ част.: «) пости¬ 
лать ложе чѣмъ-н. = постлать, убрать, 
приготовить, Іесіит, ігіеііпіит. — р) ло¬ 
шадь покрывать попоной (сѣдлать), поп. 
зігаіоз, поп іпігепаіоз ЬаЪеЪапі ециоз. 

віегпйтепіит, і, п. чиханіе. 
зіегпйо, йі, ёге, чихать; поэт, пер.,, 

трещать. 
віегіо, ійі, ёге, храпѣть (тк. теіоп.= 

крѣпко спать). 
зШІо, аѵі, аіпт, аге, I) іпіг. капать* 

течь по каплѣ, ридіо зііііапз (истекаю¬ 
щій кровью, съ котораго капаетъ кровь): 
йѳ Шее зііІІаЪапі теііа (*[*).— И) іг. 
лихъ каплями, гогет ех осиііз (слезы*)*): 
зііііаіа согіісѳ тигга (-[-). 

зШпз, і, т. I) колъ, зіііі саесі, колья 
съ желѣзнымъ крючкомъ, точно кап¬ 
канъ.— II) (об. желѣзный) гриФель 'для 
писанія на вощоныхъ дощечкахъ (верхній 
его конецъ, широкій и плоскій, употре¬ 
блялся для затиранія .написаннаго), 1) 
соб., зіііит ргеЬепйегѳ: зіііит ѵегіеге, 
эатирать написанное. — 2) теіоп.: а) пи¬ 
саніе, упражненіе въ писаніи, сочиненіе; 
зі. ехегсііаіиз, искусное перо.— Ь) об¬ 
разъ изложенія,' складъ рѣчи, стиль* 
слогъ, геіщиа зіііо ша^оге йісепйа зипі» 

віітйіо, аѵі, аіпт, чіге, I) колоть* 
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ециоз теЬетепіег саісагіѣиз. — II) пер.: 
I) мучить, тревожить (о заботѣ, угры¬ 
зеніяхъ совѣсти гс), а^т йіез посіез- 
цие. — 2) подстрекать, побуждать, по¬ 
ощрять, а) съ асе.: аіфп, апітоз (о же- 
хапін): раѳіісіз ігат (]■): аЦт ай аіцй 
(напр. а(і агта: ай аіф заіиіет йеіеп- 
йепйат): аіцт іп (противъ) аідт. — 
р) съ иі или пе с. согц.; поэт, съ іпГ. 

зіітйіиз, і, т. всякое остроконечное 
тѣло (жало, шипъ, игла и т. п.), I) ріиг. 
зіітиіі, небольшіе колья съ желѣзнымъ 
крючкомъ наверху, вбиваемые въ землю, 
чтобы крючками причинять вредъ непрія¬ 
тельской конницѣ, точно капканъ* — 
II) стрекало (пуга, погонялка), чтобы по¬ 
гонять воловъ иди рабовъ, аЦт зіітиііз 
іойеге: зіітиііз рагееге (і*); отс. карт., 
а) мука, мученіе, йоіогіз: атогіз зіі¬ 
тиіі, ревность. — Ь) подстреканіе, по¬ 
бужденіе, поощреніе, стимулъ, аіеі зіі- 
шиіоз айтоѵеге, подстрекать, побуждать 
кого: апітит зіітиііз діогіае сопсііагѳ: 
а^гагіае' 1е§із ігіЬипісіі зіітиіі, старанія 
трибуновъ подстрекать народъ закономъ, 
касающимся раздѣленія полей. 

зііп&ио, ёге, тушить, гасить, разз., 
тухнуть, гаснуть (■(*). 

зііраііо, бпіз, $. давка, отс. толпа, 
стеченіе народа, тк. какъ многочислен¬ 
ная свита. 

зііраібг, бгіз, т. тѣлохранитель (тк. 
презр.), Ѵепегеі. 

зіірепйіагіиз, а, ит, I) платящій 
дань (прот. ііѣег), сіѵііаз: Азіае игЬез: 
Ьото: ѵесіі^аі, циой зіірепйіагіит йісі- 
іиг, опредѣленная ежегодная дань: аісі 
аіцт зіірепйіагіит или ѵегЬ. ѵесіі§а1ет 
ас зіірепйіагіит іасеге, сдѣлать данни¬ 
комъ; зиЪзі., зіірепйіагіі, обложенные 
данью, данники.—II) служащій за плату, 
состоящій на жалованьи, розЦиат зіі¬ 
репйіагіі іасіі зипі (Котапі); зиЬзі., зіі¬ 
репйіагіиз, Іі, т. наемникъ. 

зіірешііит, Іі, п. I) прямой налогъ, 
даиь, а) соб.: зіірепйіит репйбге: зіі- 
репйіит • гетіііеге: зіірепйіо ти1іаге:ііз 
(ѵігдіпіѣиз Ѵезіае) зіірепйіит йе ри- 
Ьіісо зіаіиіі, доходы съ государственныхъ 
угодій. — Ь) (поэт.) пер., пеня, наказа¬ 
ніе, ^иой іе тапеі зіірепйіит?— II) жа¬ 
лованье солдатамъ, плата, а) соб.: зіі¬ 
репйіит іп§епз тііііит: зіірешііит ті- 
ІійЬиз йагѳ или питегаге: зіірепйіит 
ассіреге: зіірепйіа тегеге, служить въ 
военной службѣ: Ьопезііз зіірешіііз тііі- 
іаге, занимать видный постъ въ войскѣ.— 
п) теіоп., ос) военная служба, военное 
Ьоприще, Ьото пиіііиз зіірепйіі, не слу¬ 

жившій въ военной службѣ: йпіз зііреп- 
(ііі: зіірепйіа Іасеге: тііііез зіірешіііз 
сопГесііз или етегіііз, выслужившіе своп 
годы, вышедшіе въ отставку. — р) от¬ 
дѣльный походъ, ріигітогит зіірепйіо- 
гит тііііез: диѵепіиз осіаѵо ]ат зііреп¬ 
йіо Іипсіа: зеріет еі ѵідіпіі епитегагѳ 
зіірепйіа. 

зіірбз, рШз, т. стволъ, а) соб., 
стволъ, поэт, дерево. — Ь) обработан¬ 
ный стволъ, колъ, жердь; поэт. тк. тол¬ 
стая палка, дубина, чурбанъ, полѣно, 
головня; пер., чурбанъ, болванъ (о без¬ 
толковомъ человѣкѣ). 

зііро, аѵі, аіит, аге, стискивать, 
плотно складывать, собирать въ кучу, 
1) соб.,те11а (о пчелахъ -(•): ііа іп агіо 
зііраіаѳ егапі паѵез, иі еіс.: агіо зііраіа 
іЬѳаіго Кота (*(-); поэт., зі. Ріаіопа 
Мепапйго, сложить вмѣстѣ сочиненія П. 
и М. (!). — П) пер.: а) мѣсто наби¬ 
вать = наполнять, особ. рагі. зііраіиз, 
биткомъ набитый, наполненный, сигіа 
цииіп раігіЬиз іиегіі зііраіа. — Ь) тол¬ 

питься около кого, чего для защиты или 
сопровожденія, (толпою) окружать, зепа- 
ішп агтаііз: цшіт атіеогит іит заіеі- 
Іііит іигЬа зіірапіе. 

зіірз, зііріз, 1. I) денежный взносъ,* 
складчина, тк. подаяніе, милостыня, зіі- 
рет сопіегге, сложиться, сдѣлать склад¬ 
чину: зіірет совете (тк. аЬ аЦо): зіі- 
рет іоііеге, вывести изъ употребленія 
прошеніе милостыни. — И) пер., трудомъ 
добываемый доходъ, выгода, зиЬигЬапшп 
Ьогіит ехі^иа соіепз зііре. 

зіірйіа, ае, Г. стебель, особ, соло¬ 
мина; отс. зііриіат (жниво) игеге (*)*); 
поэт, теіоп., солома. 

зіірйіаііо, бпіз, I. Формально вытре¬ 
бованное обѣщаніе = условіе, договоръ. 

зіірйіог, аіиз зит, агі, требовать 
нормальнаго обѣщанія = выговаривать 
себѣ, договариваться, диапіитѵіз зііри- 
Іаге, требуй, сколько тебѣ угодно (рагі. 
разз., ресипіа зііриіаіа, формально обѣ¬ 
щанная, условленная сумма). 

зіігіа, ае, Г. ледяная сосулька, ви- 
сулька. 

зіігрз, зіігрів, $. (поэт. тк. т.). I) 
стволъ, 1) соб.: а) нижняя часть ствола 
съ корнями, корневище. — ѣ) (весь) 
стволъ (■(*). — с) деревцо, саженецъ. — 
2) пер., а) о растеніяхъ, растеніе, ку¬ 
старное растеніе (прот. агѣог). — Ь) о 
людяхъ, родъ, а) аЬзіг. = происхожде¬ 
ніе, йіѵіпа (|): Іипіат Гатіііат а зіігре 
ай Ьапс аеіаіет огйіпѳ епитегаге (съ 
самаго начала). — р) сопсг., а а) родъ, 
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фамилія, Ргіаші (*[•). — рр) = наслѣд¬ 
никъ, потомокъ, потомство, поколѣніе, 
дѣти, уігіііз, геф: зіігрет аи^еге: зііг- 
реш ех зе геііпдиеге: педие зіігрз ро- 
іезі йееззе. — II) карт., корень, а) во- 
об., СагіЬа^о аѣ зіігре (до основанія, 
совершенно) іпіегііі: рго іапіо зсеіеге 
зіігрз ас пошеп сіѵііаііз іоііеге, стереть 
съ лица земли все племя такъ, чтобы 
и помину о немъ не было: 8і зіігрет 
Ьотіпит зсеіегаіогит іпіегйсі ѵеііеі, если 
бы онъ хотѣлъ совершенно искоренить 
преступную шайку. — ѣ) въ част.: а) 
основаніе, начало, основная причина, 
ѵігіиііз. — р) первобытный характеръ, 
природное свойство, $епііз: $епегіз ас 
зешіпіз. 

зііѵа, ае, ?. рукоятка у плуга, ро¬ 
галь, козачка. 

віо, віёіі, зіаіит, аге, стоять, I) въ 
прот. сидѣнію 2с, въ широкомъ смыслѣ = 
находиться, А) соб.: 1)вооб., объ одуш. 
п неодуш. предм. (напр. деревьяхъ, ска¬ 
лахъ, статуяхъ, алтаряхъ), аѣзоі. или съ 
айѵ. (ргоріег, ргосиі, зирег), съ іп с. 
аЫ., съ ай, апіе, розі с. асе. — 2) въ 
част.: а) какъ военный і. і. =. стоять, 
стоять въ строю: зиѣ агшіз: іп а<?іе: 
ЬашІ ішрагі асіе: аѣ іег^о (сзади, въ 
резервѣ).— ѣ) о распутныхъ женщинахъ, 
предлагать свои услуги, оіепіе іп іогпіее 
(•}■). — с) о строеніяхъ ~ стоять гото¬ 
вымъ, построеннымъ, зіеі Сарііоіішп М- 
&епз (|): зіаЬаі ориз (*(•). — <І) о кора¬ 
бляхъ и корабельщикахъ, стоять, стоять 
на якорѣ, іп 8ігутопе: а(1 апсогат іп 
заіо: іп заіо асі озііит рогіиз іп ап- 
согіз. — е) стоять, стоять дыбомъ, тор¬ 
чать, зіеіегипідие сотае (*(•): зіапі зе- 
іаѳ, егізіае (*(•). — О съ аЫ. = быть 
полну, наполнену, зіаі піѵе сап(іі<Іит 
8огасіо (*(•): зіапі Іитіпа йатта (•(*).— 
В) карт.: 1) вооб.: апіе осиіоз теоз (|): 
регіеиіа зіапі сігсшп аідт, окружаютъ 
кого (|). — 2) стоять на чьей сторонѣ, 
быть на чьей сторонѣ, быть чьимъ сто¬ 
ронникомъ, быть ва кого, защищать 
кого, тк. стоять противъ, быть против¬ 
никомъ, аѣ или сшп аідо (тк. пер., напр. 
іогіипа сит ѣагѣагіз зіаѣаі, благопріят¬ 
ствовало в.), или рго аідо (тк. пер., зі 
рго теа раігіа ізіа ѵігіиз зіагеі), или 
рго аіф рагііЪиз, или (рѣдко) іп аіф 
рагііѣиз; далѣе іп, сопіга или аіѵегзиз 
аідт; аѣ аідо сопіга аідт (тк. пер., а 
тепйасіо сопіга ѵегит), или съ сит 
аідо или рго аідо аіѵегзиз аідт; съ 
ипйе или аііипсіе (об. пер,, шкіѳ ]из 
яіаѣаі, еі еіс.). — 3) на комъ, чемъ по¬ 

коиться, отпіз іп Азсапіо сагі зіаі сига 
рагепііз: ѣеііа зіапі іата. — 4) стоить, 

обходиться во что, сепіит іаіепііз: та- 
&по ргеііо (і*): аіеі ^гаіііз (§гаііз); пер., 
тиііо заприте ас ѵиІпегіЬиз еа Роепіз 
ѵісіогіа зіеііі. — II) прегн.: А) соб.: 1) 
въ прот. движенію = спокойно стоять, 
стоять неподвижно, не трогаться, не 
шевелиться, оставаться на мѣстѣ, а) 
соб.: а) объ одуш., едшіз зіаге пезсіі 
(•(*): соііаіо реіе іп еоіет ѵезііф зіа- 
ѣапі. — р) о неодуш. (прот. тоѵегі), 
зіеііі аедиоге рирріз (*(•): ріасііит ѵеп- 
ііз зіаі таге (*[*). — ѣ) пер., о времени = 
стоять неподвижно, ѵеіиіі зіеі ѵоіисгіз 
(ііез (•(*). — 2) съ побочнымъ понятіемъ 
твердости, а) какъ военный і. і. = а) 
стоять, твердо стоять, соттіпиз: іп 
§га(Іи: іп асіе. — р) пер., о сраженіи == 
стоять, длиться, апсерз (нерѣшительное) 
йісііиг сегіатеп зіеііззе: іЬі аіідиапнііи 
аігох ридпа зіеііі, была кровопролитная 
битва. — ѣ) о скалахъ, строеніяхъ = 
твердо, незыблемо стоять, диат зі зіеі 
Магрезіа саиіез (*(•): пес йотиз иПа пес 
игѣз зіаге роіегіі: зіапііа тоепіа (прот. 
гиіпае тигі). — с) о стрѣлахъ, крѣпко 
сидѣть, оставаться, іп Ьшпего: озза іп- 
іег асі созіаз (•(*). — В) карт.: 1) вооб., 
оставаться, пребывать: пшпдиат Ііи 
еоіет ѵезііф зіаге іогіипат. — 2) зіаі 
рег аідт, отъ кого-н. зависитъ, кто-н. 
виноватъ, часто съ диотіпиз, диіп или 
пе с. соді. (что не). — 3) съ побочнымъ 
понятіемъ твердости и продолжитель¬ 
ности *= а) твердо, незыблемо стоять, 
держаться, оставаться, продолжаться, су¬ 
ществовать (прот. іііиЬаге, соггиеге, 
сопсійегѳ), зі зіаге поп роззипі, сог- 
гиапі: <1шп зіаѣаі ге^по іпсоіитіз (і*): 
зіатиз апітіз, мы тверды духомъ: гез 
риЫіса зіаі ѵігіиіе зи5: іиіеіа тиііеѣгі 
гез Ьаііпа еі ге^пит аѵііит риего зіе¬ 
ііі. — ѣ) пребывать твердымъ = а) оста¬ 
ваться при чемъ, оставаться вѣрнымъ, 
не измѣнять, соблюдать, съ іп с. аЫ., 
іп Ые: зіаге орогіеі іп ео, дио<і зіі^и- 
сіісаіит; съ аЫ., аіф йесгеіо, подчи¬ 

няться рѣшенію: рготіззіз, расіо: ео 
зіаѣііиг сопзіііо. — Р) пер., оставаться 
неизмѣннымъ, опредѣленнымъ, рѣшен¬ 
нымъ, зіаі зиа сиідиѳ (ііез (і*): зіаі зеп- 
іепііа, рѣшено, я твердо рѣшился; отс. 
зіаі аісі зепіепііа и одно зіаі аісі и 
одно зіаі съ іп?. = кто-н. твердо рѣ¬ 
шился, рѣшено. — с) объ актерахъ и 
пьесахъ, держаться на сценѣ, нравиться 
(прот. сасіеге, ехіді). 

зШа, ае, ?. длинное платье, доходя- 
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щее до пятокъ, а) знатныхъ римлянокъ, 
стола» — Ъ) флейтистовъ на праздникѣ 
Минервы, толаръ (|). 

зібіібё, абѵ. безразсудно, глупо. 
зШібиз, а, пт, безразсудный, одурѣ- 

лый, глупый, о лицахъ й неодуш. (напр. 
бирегЫа, йбисіа); отс. (поэт.) раіта, 
безумная побѣда. 

зібтасіюг, аіиз вит, агі, досадовать, 
сердиться, негодовать, аЪзоІ. или съ общ. 
асе (іб, отпіа, на это, на все), сит а^о, 
браниться съ кѣмъ; съ оЬ с. асе. (ргаѵѳ 
весіиш оѣ ипдиѳт |). 

зібт&сЬбзиз, а, пт, досадующій, сер¬ 
дитый, негодующій, е^иез (і). 

зібт&сЬиз, і, т. I) глотка, въ част., 
пищепріемный каналъ. — II) пер., же¬ 
лудокъ, а) соб.: зі. аедег (*|*). —- Ь) карт.: 
«) хорошій желудокъ = спокойствіе, хо¬ 
рошее расположеніе духа, веселость, 
Сісегопіз.—^) вкусъ, Ішіі аррагаііззіті, 
вей поп іиі віотасЪі, не по твоему 
вкусу — у) раздражительность и какъ 
слѣдствіе ея досада, неудовольствіе, 
гнѣвъ, зіотасЬшп іасеге или тоѵѳгѳ 
аіеі, возбудить чье неудовольствіе, раз¬ 
досадовать кого: іп а^т зіотасЬит егит- 
регѳ, излить свой гнѣвъ на кого: ріиз 
біотасЬо диат сопзіііо баге ( = дѣй¬ 
ствовать больше подъ вліяніемъ досады, 
чѣмъ благоразумія). 

вібгба (вібгіа), ае, і. цыновка, коверъ 
(покрывало изъ соломы, ситника, вере¬ 
вокъ). 

вігаЪо, бпіз, т. косой, косоглазый, 
яігадёз, із, ?. I) поверженіе на зе¬ 

млю = низверженіе, паденіе, сокруше¬ 
ніе, а) вооб.: іѳсіогит: агЬогит: зіга- 
дет баге заііз, побить посѣвы (1): зіга- 
дет іпіег зѳ баге, повалить на землю 
другъ друга: пшШз Іосіз зігадет іасеге, 
производить опустошеніе (о бурѣ). — Ъ) 
падежъ животныхъ, гибель людей, Ьоті- 
пит: сапит ѵоіисгипцие аѵіилщиѳ Ьо- 
итоие (і*). — с) паденіе отъ меча, а) 
вооб., убіеніе, умерщвленіе, ргіпсірит: 
іоі Ыіогит. — (1) въ сраженіи, пораже¬ 
ніе; избіеніе, рѣзня, кровопролитіе, рог 
бігадез ЪагЪагогшп: Іаіѳ зігадет баге 
(произвести): гиіпае зітііет зігадет 
баге: зігадет Ьозііит ѳбегѳ (произ¬ 
вести).— II) теіоп., множество поражен¬ 
ныхъ, убитыхъ, куча разбитыхъ, поло¬ 
манныхъ вещей, з'асепііит еІѳрЬапіогит, 
Ьотіпит (или согрогит) агтогипщие: 
сотріегѳ зігаде сатроз. 

зігадйіит, і, п. см. зігадпіпз. 
вігадйіпз, а, ит, годный для покры¬ 

ванія или подстиланія (особ, постели), 

I) айр: ѵезііз зігадиіа, покрывало, ко* 
веръ, матрацъ. — И) зиЪзі., вігадШит, 
і, п. покрывало, коверъ. 

зігатёп, тіпів, п, подстилка, солома. 
* зігашепіісіпз, а, пт, соломенный, 
зігатепіит, і, п. а) подстилка, со¬ 

лома. — Ъ) соломенное покрывало =* 
вьючное сѣдло. 

зігатХпёпз, а, пт, соломенный, (}иігі- 
іез, соломенныя чучела, которыя еже¬ 
годно бросали въ Тибръ вмѣсто настоя¬ 
щихъ квиритовъ (і*). 

зігапдйіо, аѵі, аіит, аге, душить, 
давить, удавливать, аЬрп; отс. (карт.) 
мучить, зігапдиіаі іпсіизиз боіог (-(*). 

зігапдйгіа, ае, І. трудное мочеиспу¬ 
сканіе. 

зігаіит, і, п. покрывало, а) подушка, 
матрацъ, и теіоп. = ложе. — Ь) попона, 
чапракъ * вьючное сѣдло. 

зігёпйё, абѵ. дѣятельно, бодро, про¬ 
ворно. 

* зігёпйііаз, аііз, і. дѣятельность, бо¬ 
дрость, проворство (і). 

зігёпйпз, а, шп, дѣятельный, бодрый, 
проворный (прот. іпегз, ідпаѵиз), а) 
соб., о лицахъ (часто ѵегЪ. съ іогііз), 
аЬзоІ. или съ баі., іасіѳпбіз зиззіз, про¬ 
ворно исполняющій приказанія (1); о 
воинахъ, предпріимчивый, рѣшительный, 
храбрый (прот. ідпаѵиз, іпегз), тапи: 
Ъеііо, на войнѣ. — Ъ) пер., о неодуш.: 
паѵіз (*)*): іпегііа, суетливая праздность 
(|): тогз, мгновенная (*(*)./ 

зігёрііо, аге, шумѣть, ввучать, эвя- 
кать, шелеститъ. 

зігёріійз, йз, т. 1) шумъ, стукъ, 
скрипъ, трескъ.—П) поэт, пер., звуки 
музык. инструмента, сііЬагаѳ, ііЪісіпаѳ. 

зігёро, рйі, рііпш, ёге, I) шумѣть, 
стучать, скрипѣть, трещать, звякать, а) 
іпіг.: йиѵіиз зігѳріі (•(•); о предметахъ, 
около которыхъ раздается шумъ, огла¬ 
шаться, аигез зігерипі сІатогіЬиз: зіге- 
ріі тигтиге сатриз (*(•). — Ь) іг.: Ьаес 
^иит зігерегепі, когда такъ шумѣли, 
кричали.— II) поэт, пер., о музык. ин¬ 
струментахъ, громко звучать, разда¬ 
ваться, зігерипі Іііиі: гаисо зігѳриегипі 
согпиа сапіи. 

зігіеііш, асіѵ, слегка, поверхностно. 
* зігіеійга, ае, $• расплавленная метал¬ 

лическая или желѣзная масса, подлежа¬ 
щая обработкѣ (|). 

зігісіиз, а, пт, РАсу. I) тугой, крѣпко 
натянутый, плотный, ]апиа, узкія (|). — 
II) пер., въ изложеніи сжатый, краткій, 

зігібёо, зігібі, ёге и зігібо, зігібі, 
ёге, шипѣть, свистѣть, скрипѣть, тре- 
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щать, шелестѣть, шумѣть, шептать, жуж¬ 
жать. 

8Ігі<1бг, ёгів, т. шипѣніе, свистъ, 
скрипъ, трескъ, шумъ, шептаніе, жуж¬ 
жаніе, хрюканье. 

вІгнШив, а, пт, шипящій, скрипучій, 

трескучій, шумящій. 

8ІГІ5Ш3, ів, $. скребница, чесалка, 
вігізовив, а, пт, тощій, худой, въ 

дурномъ смыслѣ = исхудалый, истаскан¬ 
ный (прот. оѣезиз); пер., сухой, без¬ 
цвѣтный, объ ораторѣ. 

ВІГІП&О, 8ІГІПХІ, 8ІГІСІШП, ёГ6, I) ТуГО 
стягивать, затягивать, зашнуровывать, 
посіпт: зІгіп^еЪапі та^поз ѵіпсиіа рагѵа 
рейез, сжимали (•(*) тт о холодѣ, зігіеіа 
таіиііпо ігі^оге ушпега. — II) касаться, 
А) = срывать, а) вооб. = срывать, сни¬ 
мать, ощипывать, срѣзать, срубать, ігоп- 
бс8 (■{•): Гоііа ех агЬогіѣиз; поэт., гет 
іи^іиѵіѳ, промотать. — Ъ) оружіе изъ 
ноженъ вынимать, обнажать, ^Іасіішп 
(г): сиіігит: зігіеіа тапиз, готовая 
кь бою рука (*)•). — В) = слегка ка¬ 
саться, задѣвать, 1) вооб.: зиттаз 
(ішіаз (*(•): теіаз іпіегіогѳ гоій (і*). — 
2} въ част., легко ранить, наносить 
легкую рану, іеіа зігіп^епііа согриз (•)*); 
(поэт.) пер., а) обижать, оскорблять, 
рѳеіога (Іеіісіо. — р) трогать, апітит 
зігіпхіі раігіае ріеіаііз іта^о. 

вігіх, І^із, і. сова ушастая, у шатка, 
въ дѣтскихъ сказкахъ пользовавшаяся 
дурною славою. 

вігбріііаш, Іі, п. нагрудная перевязка, 
вігисійга, ае, і. построеніе, а) соб., 

родъ постройка, стиль, рагіѳішп: зігис- 
іигае апііциае §епиз.—Ъ) теіоп., строе¬ 
ніе, постройка, аегагіае зігисіигае, рудо- 
копнн. 

вігйёв, ів, і. слой = куча предметовъ, 
расположенныхъ сдоями (рядами), сог- 
рогшп, 1і§погшп; ото. особ, а) куча ма¬ 
ленькихъ жертвенныхъ пирожковъ. — Ь) 
множество, толпа солдатъ (о фалангѣ). 

вігпша, ае, і. затвердѣлая опухоль на 
шеѣ, желвакъ, зобъ. 

вігйо, 8ІГПХІ, вігисіит, ёге, 1) класть 
пластами или рядами одно иа другое, 
Іаіегез: рѳпит огбіпе 1оп§о (I): аѵепае 
Бігисіае, свирѣль (-)*). — II) прегн., 1) 
искусно складывать = строить, воздви¬ 
гать, сооружать, а) соб.: асѳгѵшп (•(*): 
ёотшп (|). — Ь) пер., строить, гото¬ 
вить, причинять (что-и. дурное), аіеі 
іпзійіаз: цпіеі зігпіі, что у него на умѣ? 
(І*). — 2) располагать въ порядкѣ, а) 
ставить въ строй, въ боевой порядокъ, 
выстраивать, асіет: соріаз апіѳ ігопівт 

сазігогит. — Ъ) слова гс располагать по 
всѣмъ правиламъ благозвучія, ѵегЬа зіе, 
иі ѳіс. — 3) нагромождать, аііагіа сіопіа 
(на алтари кучи даровъ *[*). 

війсіёо, йі, ёге, по собственному по¬ 
бужденію, влеченію ревностно старатьсж 
о чемъ, прилагать ревностное стараніе* 
ревностно заниматься чѣмъ, стремиться* 
добиваться чего, I) вооб.: а) съ <Іаі.: 
ресипіае: поѵіз геѣиз (см. поѵиз): а§гі- 
сиііигае: Ііііѳгіз, заниматься науками: 
ІаЬогі ѳі (Іигіііае, пріучаться, привыкать, 
къ гс. — Р) съ общимъ асе.: Ьос шшт. — 
у) съ іпІ. или съ асе. с. іпі., стараться, 
стремиться, желать, зішіеі іпігаге: зезо 
зішіепі ргаѳзіаге ееіегіз. — д) съ иі ила 
пе с. соіу., тахіте зішіеѣаі, иі еіс.: по 
зоіиз еззеі, зіисіиі. — а) аЬзоІ.: ѳо дио- 
зішіііегаі ѵепіі, куда желалъ. — II) въ. 
част.: дѣйствовать въ чью пользу, дер¬ 
жать чью сторону, держаться чьей пар¬ 
тіи, аісі: аіф геЬиз. 

війсіібвё, асіѵ. старательно, ревностно., 
яійсіібвиз, а, пт, старательный, усерд¬ 

ный, усердно занимающійся, ревностно* 
домогающійся чего, охотникъ до чего, 
I) вооб., съ §ѳп.: Ііііегагшп, усердно за¬ 
нимающійся науками: ѵепапсіі, завзятый 
охотникъ. — II) въ част.: а) преданный,, 
расположенный, благосклонный, благо¬ 
пріятствующій, содѣйствующій, ехізііта- 
ііопіз шеаѳ. — Ъ) занимающійся наука¬ 
ми, учащійся, ученый, соЬогз (1*). 

війсИпт, Іі, п. влеченіе, стремленіе, 
рвеніе, усердіе, стараніе, I) вооб.: диаез- 
іиз, страсть къ наживѣ, корыстолюбіе: 
ри^папбі: а<1 или іп аЦсі (зшпшит зіи- 
(ііит іп аЦ<1 сопіегге или іп аЦа гѳ ро- 
пеге, приложить все возможное стараніе); 
аѣзоі., іпсепзі зипі зіисііо: зішНо асси- 
заге, страстно обвинять: еі Ьос зіисііо 
ргаѵиз іасіз, преднамѣренно (і*). — II) въ 
част., особенное расположеніе къ кому 
или чему: а) къ кому = особенное рас¬ 
положеніе, преданность, привязанность 
(прот. осіішп), аЬзоІ. или съ іп, ег&а. 
аЦт; или съ &еп. оЬ). (напр. геі рп- 
Ыісае, любовь къ отечеству: рагііит* 
прцстрастіе). — Ь) къ чему: а) наклон¬ 
ность, страсть, любимое занятіе, ізііиа 
зішііит... Іаігосіпіит: аіф вішіііз іп- 
зегѵігѳ. — р) стремленіе къ научнымъ, 
познаніямъ, ученыя з&Ьятія, изученіе* 
^игіз: зішіііз іПіз зе (Іагѳ: іп зіисіііз (въ. 
занятіяхъ порзіей) ѵііат е&і (1*); ото. 
теіоп., знаніе, искусство, аи^игагкііг 
тизіешп (музыка): зіисііа ІіЬѳгаИа (т.-ѳ. 
искусства и научныя познанія): сіѵіііа. 
(политическія науки). 
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віиііё, айѵ. глупо, неразумно (прот. 
ргийепіег, заріѳпіег). 

зіиІіШа, ае, 1'. глупость, недомысліе 
(прот. ргийепііа, заріепііа). 

зІиНаз, а, ипц’РАй). глупый, нераз¬ 
умный (прот. ргийепз, заріепз, саіиз, 
огшШпз); зиѣзі. зіиііиз, і, т. глупецъ, 
простофиля. 

зійра, см. зіпрра* 
зійрёіасіо, Гёсі, Гасіиш, ёге, разз. віи- 

рёГіо, Гасіпз зиш, і’Іёгі, оглушать, ли¬ 
шать памяти (чувствъ), приводить въ 
онѣмѣніе, ргіѵаіоз ІисЪпз, ваглушить; 
раП. зіиреіасіиз, остолбенѣлый, поражен¬ 
ный, изумленный. 

зібрёо, рйі,‘ ёге, I) стоять столбомъ 
(физич. и умств.) = стоять неподвиж¬ 
но, остолбенѣть, быть лишену памяти, 
чувствъ, потерять присутствіе духа (отъ 
испуга, радости), отъ изумленія остолбе¬ 
нѣть = изумляться, смотрѣть съ изу¬ 
мленіемъ на что, Ьаес чшип к^иегіз, 
поз зіирешиз; съ аЫ. (отъ чего), ііііз 
сагтіпіЬиз (ф): таіо; съ іп с. аЫ. (при 
видѣ, при взглядѣ на), іп Тпгпо (ф): іп 
Шиііз еі іша§іпіЬиз (ф); съ а<1 с. асе. 
(при чемъ), ай ѵосез (ф); поэт, съ асе., 
йопшп ехіііаіе Міпегѵаѳ, съ удивле¬ 
ніемъ смотрѣть на іс. — II) пер., о не¬ 
одуш., пріостанавливаться, приходить 
въ застой, вамирать, зіирепііа тетЬга, 
одеревянѣлыѳ члены: зіирепіе зейіііопе: 
віириегипі ѵегЬа раіаіо (ф). 

* зійрезсо, ёге, преходить въ столб¬ 
някъ = приходить въ изумленіе, изу¬ 
мляться. 

зШрёпв, а, ит, см. зіирреиз. 
* війрІйНав, аііз, Г. безтолковость, 

глупость* 
вШрійпз, а, ит, I) остолбенѣлый, 

озадаченный, приведенный втупикъ. — 
II) безтолковый, глупый* 

вШрбг, бгіз, т. I) оцѣпенѣлость, а) 
веподвижность, безчувствіе, зепзиз, при¬ 
тупленность чувства: 1іп§иае, непово¬ 
ротливость яэыка. — Ъ) смущеніе, изу¬ 
мленіе, зілрог раігез йейхіі. — II) безтол¬ 
ковость, тупоуміе. 

зіпрра (зШра), ае, Г. пакля, конопать, 
зіпррёиз (зійрёиз), а, иш, пакляный, 

монопатный* 
зійрго, аѵі, аіпш, аге, осквернять; 

въ част., лишать чести. 
зійргшп, і, п. лишеніе чести посред¬ 

ствомъ разврата, обевчещеніе, любодѣй¬ 
ство (прот. рийісіііа), зіиргит аіеі ойегге 
или іпГеггѳ, лишить кого чести: егаі ѳі сит 
Риіѵіа зіиргі ѵеіиз сопзиеШйо, онъ изда¬ 
вна находился въ преступной связи съ Ф. 

зіуіпз, і, т. см. зіііиз. 
віугах, гасіз, т. стиракса, кустарное 

растеніе, изъ котораго добывалась души¬ 
стая стираксовая смола. 

зиайёо, зпазі, зиазпт, ёге, I) іпіг. 
совѣтовать, давать совѣтъ, а) о лицахъ, 
аЬзоІ., аісі или зіЪі. — Ъ) (поэт.) о нѳ- 
одуш.: зиайе! ѵезапа Гатез. — II) іг.і 
1) присовѣтывать что, совѣтовать при¬ 
нять, уговаривать, а) о лицахъ: расеш, 
1е§ет: аісі или (поэт.) аЦт съ іп?.; 
съ иі или пѳ с. соіутк. съ соп).— Ь) 
(поэт.), о неодуш., зиайепі сайепѣіа зі- 
йега зопшоз, призываютъ, побуждаютъ 
ко сну: а^т съ іп?. (напр. о страхѣ). — 
2) убѣждать, съ асе. с. іп?. (напр. тіЬі 
зиазі піЬіІ еззе іп ѵііа ехрѳіепйит пі.чі 
еіс., я дошелъ до убѣжденія, что и пр.і. 

зиазіо, бпіз, ?. совѣтованіе, присовѣ- 
тываніе, Іедіз (принять законъ). 

зпазбг, бгіз, т. совѣтователь, кто со¬ 
вѣтуетъ принять или одобрить что-в., 
іасіі. 

зпатіог, см. ваѵіог. 
зиатіз, е, пріятный (для чувствъ и 

души), привлекательный, любезный, ми¬ 
лый; поэт, пеиіг. зиаѵѳ айѵ. (напр. з. 
гиЬепз: гезопагѳ). 

виаѵИаз, аііз, ?. пріятность (для 
чувствъ и души), привлекательность, лю¬ 
безность; ріиг., зиаѵііаіез, пріятныя удо¬ 
вольствія, и=привлекательныя качества. 

аиатііёг, айѵ. пріятно, привлекатель¬ 
но, любезно, мило, 

зиатіпш, см. ватіит. 
зйѣ, ргаер. с. аЫ. п асе., подъ, I) съ 

аЫ.: А) о пространствѣ, 1) для означе¬ 
нія пребыванія подъ чѣмъ-н., а) при гла¬ 
голахъ спокойствія: зиЬ іегга ЬаЬііаге: 
зиЬ рѳШЬиз Ьіетаге; пер., зпЪ аппіз 
еззе или ЬаЬеге Іе&іопез: зиЬ согопа, 
зиЬ Ьазіа ѵепйеге. — Ь) при глаголахъ 
движенія, а) зиЬ Ьосіи§о йісіаіог Аеяікн 
тізіі. — Р) топіе зиЬ аёгіо (ф). — 2) для 
означенія пребыванія непосредственно у 
какого-н. болѣе высокаго предмета, подъ, 
внизу у, у, близъ, зиЬ топіе еззе, соп- 
зійеге: зиЬ зерІетІгіопіЬиз розііит еззе; 
пер., зпЪ ^асіи іеіі еззе, на разстоянія 
выстрѣла: зпЬ зіпізіга Вгііаппіат геііс- 
іат сопзрѳхіі, на лѣвой сторонѣ. — 3) 
ддя означенія пребыванія въ простран- 
ствѣ какого-н. предмета, въ, зііѵіз іп 
ѵепіа зиЬ аіііз, въ лѣсу подъ высокими 
деревьями (ф): ѵійітиз оѣзсигіз ргітат 
зиЬ ѵаИіЬиз игЬет (ф). — 4) для озн*- 
ченія непосредственнаго слѣдованія, ш - 
посредственно за, вслѣдъ за, Еигуаіит- 
^ио Неіутиз зефіііиг; дио йеіпйо зиЬ 
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ірзо ессе ѵоіаі сакепцие іегіі ^ат саісѳ 
Біогез (і*). — В) о времени, 1) для озна¬ 
ченія непосредственнаго совпаденія из¬ 
вѣстнаго событія съ извѣстнымъ време¬ 
немъ, во время, въ, ргішіз зиЬ аппіз (•)*): 
зиѣ ірза ргоіесііопе,при самомъ отправле¬ 
ніи (выступленіи): зиѣ сііѵо Набгіапо, 
въ правленіе Г. — 2) для означенія при¬ 
ближенія извѣстнаго событія къ из¬ 
вѣстному времени, при, предъ, зиЬ Іисе 
игѣет іп^геззиз: ехсеззегипі игЬе зиѣ 
абѵепіи Котапогит, предъ самымъ при¬ 
ходомъ р. — С) объ обстоятельствахъ, 
I) для означенія подвластности, подъ, 
при, злѣ гедпо или зиѣ ітрегіо аіф: 
зиѣ (ІШопѳ аЦие ітрегіо аіф еззѳ: зиѣ 
раіге тііііагѳ: зиѣ ге§е, подъ властью 
царя: асІЬис зиѣ ,)и<1ісе Ііз езі, споръ 
до сихъ поръ не рѣшенъ (і*). — 2) для 
означенія болѣе близкихъ обстоятельствъ, 
при которыхъ что-н. случается, Вассѣі 
зиѣ потіпе гізіѣ (і*): иі зиѣ зресіе (подъ 
предлогомъ) ѵепаііопіз (Іоіиз Іаіегеѣ. — 
II) съ асе.: А) о пространствѣ, I) для 
означенія движенія подъ что-н., подъ, 
ехегсііит зиѣ ^и§ит тіііеге: зиѣ сііѵит 
гарѳгѳ (*)■); пер., зиѣ зепзит сабеге или 
зиѣз'есіит еззе. — 2) для означенія дви¬ 
женія къ основанію высокаго или выше 
находящагося предмета, подъ, непосред¬ 
ственно къ, зиѣ топіет зиссехіегѳ: Ъо- 
зіет тебіат іегіі епзе зиѣ аіѵит; пер., 
ѵѳпіге зиѣ ісіит, на разстояніе выстрѣла 
(подъ выстрѣлъ). — 3) для означенія 
распространенія въ предѣлахъ извѣст¬ 
наго предмета, подъ, у, агаі йпет зиѣ 
и^гипщие соіопиз (*(*): зиѣ ірзит тигит 
Йтз адиаѳ ргогитреѣаі. — В) о време¬ 
ни, для означенія непосредственннаго 
приближенія событія къ извѣстному вре¬ 
мени, при чемъ событіе а) предшествуетъ, 
подъ, около, зиѣ посіет: зиѣ ѵезрегит: 
зиѣ Шет іетриз: зиѣ асіѵепіит, передъ 
самымъ приходомъ. — ѣ) слѣдуетъ = не¬ 
посредственно послѣ, непосредственно 
за, тотчасъ послѣ, вслѣдъ за, зиѣ ѣапе 
ѵосет ігетііиз ѵагіапііз тиііііиііпіз 
йііі. — С) объ обстоятельствахъ, для 
означенія подчиненія = подъ, зиѣ роіе- 
зіаіет гесН^еге: таігітопіит ѵоз зиѣ 1е- 
§із зирегѣіззітае ѵіпсиіа сопісіііз. 

вйЪассйзо, аге, нѣсколько охуждать, 
нѣсколько обвинять. 

* зйѣаіагіз, е, подмышечный, подъ 
мышкою носимый, іеіиш. 

зиѣсепійгіо, бпіз, т. см. зиссеп- 
іигіо. 

зиѣсіпсіиз, а, иш, см. зиссшсіиэ. 
виѣсіп^о, см. зиссіп^о. 

виѣсівіѵив, а, пт, см. виѣзіеіѵив. 
зиЪсгезсо, см. виссгезсо. 
зиѣсгізри8, а, пт, пѣскольио кур* 

чавый, кудреватый. 
зпЪсшпЪо, см. зиссшпЪо. 
8иЪйШісІ1і8, е, довольно трудный. 
виѣйШѵив, а, иіп, подложный, не* 

настоящій. 
виѣйо, б1йі,йІіит, ёге, І)власть подъ 

что-н., подкладывать, подставлять, 1) 
соб.: і^пез: гоіаз (іиггі *|*): саісагіа 
е^ио, пришпорить лошадь (отс. саісагі- 
ѣиз зиѣ(1Ш8, пришпоривъ лошадь): іаи- 
гоз агаіго, запречь въ плугъ: і^пез игѣі, 
поджигать (но Йатта тебиіііз зиЬбііиг, 
проникаетъ въ мозгъ *)*): зе ациіз, погру¬ 
зиться въ воду: ап^иет іп зіпит, скры¬ 
вать въ груди (*}*). — 2) пер.: а) вооб., 
іп^епіо зіітиіоз, подстрекать (*(*): аіеі 
зрігііиз, внушать. — ѣ) въ част., под¬ 
чинять, іетіпаз ітрегіо. — II) подста¬ 
влять = замѣнять, а) назначать вмѣсто 
кого, замѣнять кого кѣмъ, з’шіісет іи 
теит Іосит. — ѣ) въ част.: подста¬ 
влять, подмѣнять, аідт іп аіф Іосит: 
зиѣбііиз Шіиз, подставной, 

виѣйбіё, абѵ. коварно, лукаво. 
8иЪсІбІ!І8, а, шп, коварный, лука¬ 

вый, обманчивый. 
внЪдйсо, йихі, йисіит, ёге, I) изъ- 

подъ чего-и .таскать,вытаскивать,уби¬ 
рать прочь, 1) соб.: а) вооб.: ресіез: теп- 
зат: ѵезііфт: епзет сарііі (изъ-подъ 
подушки *(•): Іарісіез ех іиггі; о неодуш.: 
зе зиѣбисеге соііез іпсіріипі, начинаютъ 
мало-по-малу исчезать. — ѣ) въ част.: а) 
утащить= удалять, уводить, аідт іп соп- 
ііопет; особ, войска, соѣогіез ѳ бехіго 
согпи: соріаз іп игѣет или іп ргохітит 
соііет.—р) стащить=тайкомъ уводить, 
тайкомъ уносить, і“игіо оѣзібез: росиіит: 
ѵіаііса зиѣбисіа ріогаі (*)•); зе зиѣб., 
тайкомъ уйти: зе аѳ сігсиіо: сіат зе си- 
зіобіѣиз. — у) отнимать = лишать кого 
чего, избавлять кого отъ чего,аЦт осиііз, 
увести кого съ глазъ: аЦт ридпае (•)*). — 
2) пер.: зиѣ(і. гаііогет, зиттат, подве¬ 
сти итогъ; отс. зиѣсіисіа гаііопе, съ ра¬ 
счетомъ. — И) тащить вверхъ, а) вооб., 
приподнимать, іипісаз (*{*): саіагасіат іп 
іапіит аіііішііпіз.— ѣ) въ част., какъ 
морской і. і., а) подбирать паруса, 
брать рифъ, ѵеіа: ѵеіа ееіегііег. — р) 
вытаскивать корабль на берегъ (прот. 
сіебисегѳ), паѵет, сіаззет. 

виЪйисИо, бпіз, ?. вытаскиваніе на 
берегъ кораблей. 

* зйѣёйо, ёйі, ёге, подъѣдать (і*). 
зйѣёо, іі, ііит, Іге, I) иттн подъ 
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что-н. = подходить подъ что, входить 
подъ что (во что); становиться подъ что- 
н., I) соб.. а) съ ргаер.: огаз рег ітаз 
сііреі, проходить черезъ (о стрѣлѣ •(•).— 
р) съ йаі.: Іисо (•(•): іп^епіі іегеіго, под¬ 
нять на плечи огромныя носилки (*[*). — 
у) съ асе.: адиат, опуститься въ воду: 
ѵігдиііа, саѵшп (*(•): орегіа іеііигіз (*(*): 
Іесіиш, войти въ домъ: іеггаз, опускаться 
подъ вемлю (о тѣни 1*): іеггага, течь 
подъ землю (о рѣкѣ), заходить ва землю 
(о лупѣ): тисгопет, подходить подъ мечъ 
(І* ср. въ карт, отпіа іеіа іпіепіа іп 
раігіат); какъ носильщикъ, Іесіісат, 
брать на плечи: ^шп или (•)•) сштит, 
б лть запряжепу въ колесницу: опиз (іогзо 
зиЬііі дгаѵіиз, на его спину навьючили 
слишкомъ тяжелую пошу (•)• ср. карт, 
опиз зиЬіге еі регГегге, прот. Ьоггегѳ 
1) : ѵегѣега, получать удары (*(*). — д) 
аЬзоІ.: Ьишегіз зиѣіЪо, я нагнусь (чтобы 
взять на свою спину = возьму на свою 
спину і*): і^е азіи зиЬііі, ловко на¬ 
гнулся (|); какъ носильщикъ, аига, зи- 
Ъііс, подними меня, унеси меня (■}■). — 
2) пер., (точно ношу) брать на себя, 
подвергать себя, переносить, рго ашіео 
регіепішп аиі іпѵійіат: ІаЬогез: ѵіт 
аЦиѳ іпрігіат. — II) приближаясь под¬ 
ходить, А) къ извѣстному пункту под¬ 
ходить, приближаться, тк. всходить, 
подниматься, 1) соб.: а) вооб.: а) съ 
ргаер.: іп асіѵегзоз шопіез: а(і ѵаііит. — 
(!) съ йаі.: тиго (*)*): рогіи СЬаопіо 
(+)• *- у) съ асе.: соПет: тигоз: те- 
йіит огЬет попсіит зиЪіЪаі ( = еще 
не было полуночи ■(•): сіаззіз зиЬіі айѵег- 
зитйитеп (подниматься вверхъ по рѣкѣ); 
поэт., нападать, НеЪезшп (на Г.). — 
д) аѣзоі.: ропѳ зиЬіі соп}их, слѣдуетъ 
сзади (•(•) * оЬѵіиз зиЬіі, идетъ навстрѣчу 
(*(•): Ьйс зиЪешіі Теисгі, приближаются 
(|); о травѣ, пускать ростки, всходить, 
пѳ зиЬеапі ЬегЬаѳ (•(■); о водахъ = течь 
навстрѣчу, прямо, шіхіиш Йишіпі зиЬі- 
Ьаі шаге. — ѣ) мало-по-малу, тихо, не¬ 
замѣтно подходить, подкрадываться, про¬ 
бираться, забираться, а) съ асе.: ііігііт 
Іитіпа іезза (о снѣ -|*).— (!) аЬзоІ.: ап 
(атог) зиЬіі? (*(•). — 2) пер.: а) вооб., 
подпадать, попадать подъ что (подъ ко¬ 
го), сіагит Ьаііпит (подъ власть Л. 
*)*). — Ь) объ обстоятельствахъ = напа¬ 
дать на кого, овладѣвать кѣмъ, пости¬ 
гать кого, пе зиЬеапі апішо іаейіа .іизіа 
іио (*(*). — аЬзоІ., наступать, являться, 
зиЪеипі шогЬі ігізііздие зепесіиз еі ІаЬог 
(І*): зиЬіі іга (*)*). — с) о мысляхъ = при¬ 
ходить на умъ, приходшь въ голову, 

а) а^й зиЬіі апіпшт или (*(*) апіто. — (!) 
аЬзоІ.: зиЬііі сагі §епііогіз іта^о (■(•).—В) 
непосредственно за кѣмъ слѣдовать, ста¬ 
новиться па чье мѣсто, заступать, смѣ¬ 
нять кого, 1) соб. а) съ йаі.: ргішае 
Іедіопі іегііа зиЬііі. —* (!) съ асе.: йігсаз 
зиЬіеге соіитпае (|). - 2) пер.: іп еогит 
зиЬіеге Іосит ігаийез: зиЬііі аг^епіеа рго- 
Іез, наступилъ серебряный вѣкъ (*(*). 

зйЬсг, Ъёгіз, п. I) пробковое дерево, 
пробковый дубъ. — II) пробка (|). 

зиЪ-й.., см. зпіГ... 
впЬ-^..., см. зп&&... 
зйЫюггХйиз, а, пш, нѣсколько гру¬ 

бый (отталкивающій). 
вйЫсІо, см. зиЩісіо. 
зйЫ&о, ёеі, асіиш, ёге (впЪ и а#о), 

подгонять, I) гнать куда-н., пригонять, 
I) соб.: айѵегзо Йишіпе ІетЬит геші- 
^іо, плыть на челнѣ вверхъ по рѣкѣ (*(*): 
гаіет сопіо, направлять (*(*): паѵез ай 
сазіеііит. — 2) пер., кого-н. противъ 
его воли внѣшними и внутренними сред¬ 
ствами доводить до чего, заставлять, при¬ 
нуждать къ чему, а) къ извѣстному со¬ 
стоянію, положенію, Уоізсоз ай йейіііо- 
пет: игЬез теіи іп йейіііопет: Огаесоз 
зиЬ ^и^ит Масейопісі ітрегіі. — Ь) къ 
извѣстному поступку, съ іпй или съ асе. 
с. іпй; съ иі с. сопр; или аЬзоІ. (ѵіз 
Йи^игіЪаѳ зиЬі^іі: іпзійііз зиЬасіиз, 
принужденный коварнымъ нападеніемъ 
1*).— И) прегн., разрабатывать, 1) соб., 
разрабатывать, обрабатывать, обдѣлы¬ 
вать, а) вооб.: іп соіе зесигез, точить 
(*(-): йідіііз ориз, пальцами разглаживать 
шерсть ( = прясть *(*). — Ь) почбу обра¬ 
батывать, вскапывать, взрыхлять, ргеззо 
ѵотеге іеггат (•(•): зсгоЬез зиЬасіае, 
рыхлыя ямы (*(*). — 2) пер.: а) образо¬ 
вывать = а) животныхъ приручать, учить, 
Ьеіиа іасіііз ай зиЬі^епйшп. — (!) лю¬ 
дей образовывать, развивать, выучивать, 
іоі зиЬасіі аЦие йигаіі Ьеіііз. — Ь) фи- 
зпч. и нравств. разслаблять, обезсили¬ 
вать, одолѣвать, истощать (ѵегЪ. ѵѳхагі 
еі зиЬііі), ѵісіі таііз зиЪасіщие Ъеііо. — 
с) народъ, государство силою оружія 
одолѣвать, покорять, порабощать, рори- 
Іоз агшіз: ошпез депіез Нізрапіае или 
рориіит Котапит Ьеііо. 

зйЬіпйё, айѵ. I) тотчасъ послѣ, не¬ 
посредственно послѣ, вскорѣ послѣ. — 
II) нѣсколько разъ сряду, многократно. 

зйЪіптізиз, а, пш, нѣсколько нена¬ 
вистный. 

зйЪігазсог, Ігазсі, нѣсколько сердить¬ 
ся, нѣсколько злиться, нѣсколько гнѣ¬ 
ваться, аЬзѳ!., съ йаі. или съ ^иой. 
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зйЪігаіиз, а, итп^ нѣсколько сердитый, 
нѣсколько гнѣвный, съ баі. 

зйЫіагІиз, а, нт, вдругъ (неожиданно) 
составленный, наскоро набранный, ті- 
ІІІ68. 

зйШб, а<!ѵ. вдругъ, неожиданно, бы¬ 
стро. 

вйШпз, а, пт, РА(^. вдругъ (неожи¬ 
данно) являющійся, происходящій, дѣй¬ 
ствующій, неожиданный, внезапный, I) 
аф.: іетрезіаз: бісііо, безъ подготовки 
произнесенная рѣчь ( = экспромптъ): 
тііез, наскоро набранные солдаты (прот. 
тііез ѵеіиз ехрегіиздие Ъеііі).— II) зиЪзі. 
зиЪііа, бгит, п. неожиданныя обстоя¬ 
тельства, неожиданныя случайности, аЪ- 
80І. или съ §еп., ай зиЪііа ЪеШ или 
гегит. 

* виіцесіё, абѵ. покорно, сииренно. 
зифсНо, бпіз, Г. I) подкладываніе, 

подставленіе, гегит, диазі дегапіиг, зиЪ 
азресіит раепѳ зифсііо, почти нагляд¬ 
ное представленіе событій (какъ фи¬ 
гура). — И) подмѣниваніе, подмѣна, іез- 
іатепіі, подлогъ завѣщанія. 

зпіцесіо, аге, I) подбрасывать, под¬ 
кладывать, подставлять, ташіз (*)*): зіі- 
тиіоз аісі (карт, поджигать *)*). — И) 
подбрасывать вверхъ, бросать вверхъ, 
аііе агепат (■(•). 

* зиіуесібг, бгіз, т. подиѣниватель, 
Іезіатепіогит, поддѣлыватель завѣщаній. 

зпіцесіиз, а, пт, РАб^. I) лежаний 
или находящійся подъ (подлѣ, при, пе¬ 
редъ) чѣмъ, прилежащій, граничащій, 
смежный, аѣзоі. или съ баі. (напр. 
адиі1опі)\. — II) пер.: а) подчиненный, 
подвластный. — Ъ) подлежащій, подвер¬ 
женный, зиіуѳсііог іп йіет еі Ьогат 
іпѵібіае, я съ каждымъ днемъ и часомъ 
становлюсь предметомъ болѣе сильной 
зависти. 

зиіиісіо и (въ ргаез. и производныхъ 
отъ него формахъ) зиМсІо, дёсі, іесіиш, 
ёге (зиЪ и^асіо), I) бросать подъ что-н.= 
подбрасывать, подкладывать, подста¬ 
влять, I) соб.: а) вооб.: ерізіоіат зиЪ 
риіѵіпит (подъ подушку): аебез соііі, 
строить у подошвы холма: сазіга игЪі, 
разбить лагерь возлѣ самаго города: 
аідб осиііз или зиЬ азресіит, предста¬ 
влять глазамъ, показывать.— Ь) въ част.: 
а) войско подвигать куда-н., сазігіз 1е- 
діопез: асіет соІІіЪиз. — ^) подносить, 

ІіЪеІІит аісі. — 2) пер.: а) вооб.: еа, 
диае зиЪ зепзиз зи^есіа зипі, предметы, 
додхежащіѳ чувствамъ: зепіепііат зиЪ 
уосе, придавать смыслъ слову, понимать 
слово. — Ь) въ част.: «) подчинять, по¬ 

корять, аідт или зе ітрегіо аіф: Саі- 
Ііа зесигіЬиз зиіу есіа: рагеегѳ зиЩесііз, 
щадить покорившихся (^*). — (3) подвер¬ 
гать, выставлять, Іеггат Гегго, плугомъ 
вспахивать: Ъопа ѵосі ргаесопіз, зиЪ 
ргассопе, продавать съ публичнаго торга: 
паѵідаііопет Ъіеті (опасностямъ бурной 
погоды). — у) подчинять, зиЬ теіит 
зиЪдесіа зипі рі^гіііа, рибог ѳіс., поня¬ 
тіе страха обнимаетъ лѣнь и пр.— б) въ 
рѣчи или сочиненіи прибавлять, присо¬ 
единять, гаііопет; отс. сказать въ от¬ 
вѣтъ, іит гізит оЪогІит 8сіріопі, еі 
зиЪзесіззѳ. — е) подсказывать, приво¬ 
дить на память, внушать, зиЪісіепз, диіб 
біеегет: сопзіііа: зрет аісі. — П) взбра¬ 
сывать, бросать снизу вверхъ, а) бро¬ 
сать, 1га§и1аз іпіѳг саггоз. — Ь) подпи¬ 
хать, гедет іп ѳдшип: согрога заііи іп 
едиоз, вскочить на лошадей (*(•); гейех., 
аіпиз зе зиѣісіі, растетъ въ вышину 
(І*); тебіаі., йатта зиѣдесіа, подняв¬ 
шееся, взвившееся (*(•). — III) подста¬ 
влять = ставить вмѣсто чѳго-н., а) под¬ 
мѣнивать, ІіЬгит, Іезіатепіа.—/9) под¬ 
ставлять, научать, Меіеііит. 

зи^ип^о, іипхі, зипсіит, ёге, при¬ 
вязывать = присоединять, соединять, 
I) вооб.: а) соб.: рирріз гозіго РЬгу- 
діоз зиіуипсіа Іеопез, имѣющій на своемъ 
носу фр. львовъ (і*). — Ь) пер.: отпез 
агіѳз огаіогі, всѣ знанія относить къ 
области ораторскаго искусства. — И) въ 
част., запрягать, а) соб.: Іі^гез сшти 
Ж. — Ъ) пер., подчинять, покорять, 
игЬез зиЪ ітрегіит: зіЬі гез (•)*): §еп- 
Іет (*(•). 

зиЫаЪог, Іарзиз зот, ІаЪі, I) неза¬ 
мѣтно подкрадываться, незамѣтно распро¬ 
страняться (пер., объ обстоятельствахъ 
І*). — И) скользить внизъ, пер., исчезать, 

•погибать, геіго зиЪІарза зрез (*(•). 
зиЪШё, абѵ. высоко, карт., а) въ 

хорошемъ смыслѣ, возвышенно, біееге.— 
Ь) въ дурномъ смыслѣ, надменно, гордо, 
бе зе зиЫаііиз біееге. 

зиЫаІиз, а, пт, РАб^ иадменпый, 
гордый, аЬзоІ. или съ аЫ. (вслѣдствіе 
чего). 

зпЫё^о, Іё^і, Іесішн, ёге, I) подби¬ 
рать, диобешпдие засегсі іпиіііе (*(•). — 
II) подслушивать, саппіпа (*)*). ■— III) из¬ 
бирать на чье мѣсто, аідт іп Іоспт 
бетогіиі. 

зиЪІёѵо, аѵі, аіит, аге, I) припод¬ 
нимать, поднимать, аідт: зе, подняться, 
встать: іиЪіз зиѣіеѵаіиз, ухватившись 
за гривы. — П) пер., облегчать, умень¬ 
шать, ѵіііа, регіеиіа. — Въ част., а) утѣ- 
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шеніемъ облегчать, смягчать, гез айѵег- 
заз. — Ъ) поддержкою облегчать = под¬ 
держивать, помогать, Ьотіпез:'сап?ат 
тітіеі: йі^ат а1с}з ресипіа. 

виЫІса, ае, і. свая, столбъ, быкъ. 
* впЪИсез, пт, Г. постовыя сваи. 
апЫісІпз, а, пш, свайный, покоящійся 

яа сваяхъ, ропз. 
ѳиЪИ&о, аѵі, аілт, аге, подвязывать, 
Ыегі аідпѳ іштегіз епзет (*)*). 

зпЫітё, айѵ. см. ѳпЫітіз II. 
зиЫітіз, е, 1) аф. = высокій, возвы¬ 

шающійся, высоко поднятый, обращен¬ 
ный вверхъ, 1) соб.: а) о неодуш.: іа- 
віі^іит: соіитпа (*(•): сасшпеп топііз 
{•(•); парад, ф. зиЫіта пеѣиіа. — Ь) о ли¬ 
цахъ: зиЫітіз аЪііі, поднявшись на воз¬ 
духъ, улетѣлъ: зиЫітез іп еяшзгейеипі, 
сидя высоко на коняхъ (= верхомъ) воз¬ 
вращаются (і*): ігеі сопзиі зиЫітіз сигги 
тиііуидіз еяиіз, на высокой тріумфаль¬ 
ной колесницѣ: аідт зпЫітѳт гареге 
или аггіреге, поднять (и т. о. унести на 
своихъ плечахъ); пеиіг. зиѣзі., іп зиЪ- 
Ііте ехіоііеге, поднять на высоту. — 
2) пер., возвышенный, высоко стремя¬ 
щійся, высокій, а) вооб.: шепз; пепіг. 
ріпг. зиЬзі., зиЫітіа сигез (|). — Ъ) о 
рѣчи гс, объ ораторѣ, поэтѣ. — И) айѵ., 
зиЫіте, высоко, въ вышинѣ, въ вышину, 
въ воздушное пространство, зиЫітѳ іеггі, 
зиЫіте риігезсегѳ. 

виЫітНёг, айѵ. высоко. 
зпЫітпз, а, пт, см. виЪІітіз I. 
впЫпсёо, іпхі, ёге, сіять изъ-подъ 

чего-н., просвѣчивать. 
ѳиЫйо, ёге, подмывать, омывать (о 

водахъ), гайісез соШз: шопіеш. 
впЫпзігіз, е, нѣсколько свѣтлый. 
йпЬтег^о (вшптег^о), тегзі, тег- 

§пт, ёге, погружать, потоплять, въ разз. 
тк. = потонуть, пойти ко дну, паѵет, іег- 
гпт іп іерійа шніа Ж: тетЬга раіи- 
<іѳ («. 

зиЬтІпізіго, аѵі, аіпт, аге, подавать, 
доставлять (соб. и пер.), а^й, а^й аіеі: 
аЦт аіеі. 

зпЪтіззё (зпттіззе), айѵ. I) о рѣчи, 
тихо (прот. сопіепіе), йісеге. — И) о 
характерѣ, смиренно, упиженно, кротко, 
скромно, зе ^егеге. 

зпЪтіззпз (зпттіззпа), а, пт, РАф. 
пониженный, I) соб., пониженный, на¬ 
клонный, низкій, ѵегіех: зпЪтіззіогез, 
находящіеся въ болѣе нивкомъ положе¬ 
ніи. — И) пер.: а) о голосѣ, рѣчи и 
ораторѣ: а) тихій, слабый (прот. соп- 
іепіпз), уох.—р) скромный, непритяза¬ 
тельный (прот. еіаіиз), огаііо.— Ь) о ха¬ 

рактерѣ: а)/въ дурномъ смыслѣ, низкій» 

подлый, зиѣтіззит ѵіѵегѳ. — р) въ хо¬ 
рошемъ смыслѣ, смиренный, скромный» 
покорный, гесепіі саіатіШѳ зиѣтіззіо- 
гез (сіѵііаіез) еззепі йііигае. 

зпЪтШо (зиттШо), тізі, тіззпт, 
ёге, I) опускать, понижать, склонять, 
А) соб.: іазсез: зе ай рейез, повергаться 
къ ногамъ; въ разз. зиЬтіШ = пони¬ 
жаться, о мѣстности.— В) пер.: 1) вооб.: 
апішоз, упасть духомъ: зе, упижаться.— 
2) въ част.: а) понижать голосъ, гово¬ 
рить спокойно, съ меньшей силою, тиі- 
іит (сильно, весьма). — Ъ) уступать, 
предоставлять, ітрегіит аіеі.— с) под¬ 

чинять, сііѣагаѳ саппаз (*)*): зѳ аіеі, 
подчиняться, уступать. — й) успокои- 
вать, укрощать, іпсеріит йпізіга іпго- 
гет (|).— И) подпускать; пер., под¬ 
вергать, апішоз ашогі (*)*): зѳ спіраѳ, 
провиниться (*(•).—III) поднимать вверхъ, 
1) вооб.: оспіоз (*[*). — 2) въ част.: 
а) производить, произрождать, поп топ- 
зігит зиѣтізеге СоІсЬі таріз (■(*): са- 
ргеаз, доставлять (о мѣстности у). — Ь) 
для расплода взращать, вскармливать, 
для приплода держать, ѵііпіоз (і*). — 
IV) подсылать, тайно присылать, зиЪзі- 
йіа аіеі: шіШез аихіііо; аЪзоІ., ай рп- 
ріііаѳ таігет зиЬтіиеЬаі. 

зпЪтбѵёо (зпттбуёо), т5ѵі, тбішв. 
ёге, отодвигать, удалять, I) соб.: 1) вооб.: 
аЦт 1оп§е (•{-): іпіогтез Ыетез (прот. 
гейпсеге, о Юпитерѣ |): ІешЬоз зіаііопе; 
о неодуш. субъект., паіпга іеггаз зиѣ- 
тоѵіі: зііуа зиіз ігопйіЪиз РЬоеЪеоз зиЬ- 
тоѵеі ісіпз, отклоняетъ (|).— 2) въ част.: 
а) удалять, заставить удалиться, агЪ*- 
ігоз, Іе^аіоз. — Ь) народъ, стоящій на 
дорогѣ удалять, велѣть разойтись (о 
ликторѣ), ІпгЪаш: рориішп; аЪзоІ., Ііс- 
іогез зиЬтоѵепіез: зиЬтоѵѳгі іиЬеі, ве¬ 
литъ очистить мѣсто; отс. зшптоіо, 
когда мѣсто было очищено, когда народъ 
разошелся. — с) оттѣснять, отгонять, 
Ьозіез: геіцпоз а рогіа: Ъозіез ех шито: 
Ъозіез аЪ АІріЪиз іп Ііаііат.—й) тал 
отечества изгонять, ссылать, аЦш (|): 
аЦт раігіа (*(•).—е) застраивая мѣст¬ 
ность, отодвигать, Іііога (1*).— II) пер., 
а) удалять, удерживать, аіірп а Ьеііо: 
аЦт таіепсіо.—Ъ) удалять, разгонять, 
рийогет (*(•): спгаз (|). 

зиЪназсог, паіпз вит, пазсі, подра¬ 
стать. 

зиЪпесіо, пехйі, пехшп, ёге, 1) под¬ 
вязывать, апіеппіз Іоіит ѵеіит (|): апгеа 
сіп^иіа таттаѳ (+). — II) внизу связы¬ 
вать, опоясывать, іегеіі зиЪпесІН (Ьаі- 
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іешп) ЯЪиІа §еттй (*(*): шоШ зиЪпесШ 
(сгіпез) сігсиіиз аиго (*(•). 

виЪпіхив (виЪпІвив), а, пш, подпер¬ 
тый, опершійся, а) соб., зоііо (у): рагѵа 
РЬіІосіеіаѳ зиЬпіха Реііііа пшго, укрѣ¬ 
пленная стѣнами (*(•): тііга тепіпт еі 
сгіпет зиЪпіхиз, подвязавшій подборо¬ 
докъ и волосы чалмою (*)*).— Ь) пер., 
опирающійся, полагающійся на что, 
зпЪпіхиз еі йбепз сопіитеііаѳ апітиз: 
аихііііз: зибісііз зепаіиз. 

* зпЪпйЪа, ае, Я. наложница. 
впЪпйЬНпз, а, пт, нѣсколько облач¬ 

ный, нѣсколько пасмурный, нѣсколько 
темный. 

зйЪо, аге, бѣгаться, о людяхъ, похот- 
ствовать. 

вйЪбІёз, із, $. все, что подрастаетъ, 
отростокъ, отрасль, потомокъ, потомство, 
поколѣніе, дитя (о животныхъ, приплодъ, 
Ъаебиз, зиѣоіез Іазсіѵі ^ге^із *(•). 

* вйШезсо, ёге, подрастать. 
зйЪогпо, аті, аішп, аге, I) наряжать, 

снаряжать,снабжать, аЦт ресипіа; пер., 
Іе^аіі зиЪотаіі сгітіпіЬиз, вооруженные 
обвиненіями. — II) тайно къ дурному на- 
строивать, подучать, научать, йсішп 
іезіет, подсылать: ассизаіогет: аЦт 
Іаізпт іезіет: аЦт абѵегзиз аідт: аЦт 
аб саебет ге^із; а^т съ иі, диі с. соіу. 

виЪ-р..., впрр...» 
* виЪгапсІбиз, а, пт, нѣсколько про¬ 

тухлый. 
зпЪгесіпз (вштесіпв), см. виЪгі^о. 
виЪгёті&о, аге, погребывать, грести. 
впЪгёро, герві, герішп, ёге, подпол¬ 

зать, вползать, зпЪ іаѣиіаз: тоепіа (въ 
городъ*}*); пер., подкрадываться, зошпиз 
іп оспіоз зиЪгеріі (*)*). 

виЪгібёо, гіві, гівпш, ёге, улыбаться. 
виЪгі&о (виггі&о) и об. впг^о, впг- 

гехі, вштееіот, ёге, I) іг. поднимать, 
держать кверху, апгез, навострить уши 
(І): зиЪгесіо пшсгопе.— II) іпіг. подни¬ 
маться. вставать, 1) вооб.: бе зеііа, 
Ьито (*(*): зиг^епз іп сотиа, съ высоко 
поднятыми рогами (*)*): іп Теисгоз аЬ 
Агріз, возстать (*!*): аб аеіЬегіаз аигаз, 
явиться на божій свѣтъ, тк. аЪ итѣгіз 
аб Іитіпа ѵііаѳ (і*).— 2) въ част.: а) съ 
мѣста вставать, зштехегипі беае (*)*): 
зиг^ипі ішпиіепіі: зиг^е! вставай, сту¬ 
пай! иди! (у); объ ораторѣ, вставать, 
чтобы говорить, выступать, аб гезроп- 
бепбшп: зиг^іі аб Ьоз Д]‘ах.— Ь) съ по¬ 
стели вставать, апіе Іисет: сит біѳ (*)*): 
аб ргаезсгіріа типіа (*)*). — с) подни¬ 
маться = начинаться, показываться, по¬ 
являться, зигдіі біез: зоі (*}*): ѵепіиз (*(•); 

объ аЪзіг., зшфі бізсогбіа (•)*).—б) (поэт, 
и послѣ-авг.) подниматься, возвышаться, 
«) о неодуш. (о посѣвахъ, хлѣбѣ, морѣ, 
строеніяхъ, горахъ). — р) объ одуш., 
расти, подрастать, зиг^епз Азсапіиз 
(І*).—ет* синкоп. іпГ. регГ. зиггехѳ (і*). 

виЪгІрІо, см. виггіріо. 
впЪгб^о, аті, аіит, аге, черезъ по¬ 

средство народа избирать на чье мѣсто, 
предложить избрать на чье мѣсто, соп- 
зиіѳз: іп аппит ргохітит бесетѵігоз 
аііоз: соііе&ат іп Іосшп Вгиіі. 

зиЬгйЬёо, ёге, быть красноватымъ. 
зиЪгйо, гйі, гйіпт, ёге, подрывать, 

подкапывать, валить наземь, разрушать, 
1) соб.: пшгшп аЬ іто: агЬогѳз а габі- 
сіЪиз. —И) пер., уничтожать, губить, 
ІіЪегіаіет: ге^ез типегіЬиз (і*). 

виЬзсгіЬо, зсгірві, всгіріпт, ёге, 
I) писать подъ чѣмъ, внизу чего, под¬ 
писывать, 1) вооб.: ЬаесІіЬеІІо (*(*): зіа- 
іиіз съ слѣд. асе. с. іпЯ— 2) въ част., 
подписывать, а) соб.: а) о цензорѣ, осно¬ 
ваніе цензорскаго порицанія подъ име¬ 
немъ порицаемаго подписывать, отмѣ¬ 
чать, ізіат саизат.—р) объ обвинителѣ 
и сообвинителѣ, подписывавшихся подъ 
жалобой, аа) объ обвинителѣ подписы¬ 
ваться = подавать жалобу, іп аЦт: зиЬ- 
зегірзіі^иоб із ресипіат ассеріззеі еіс.— 
РР) о сообвиыителѣ, подписываться вмѣ¬ 
стѣ съ другимъ = быть сообвинителемъ, 
петіпет педпе зпо потіпе пѳдие зиЬ- 
зсгіЬепз, ни въ качествѣ сообвинителя.— 
Ъ) пер., подписывать = подкрѣплять, 
одобрять, содѣйствовать, обііз ассизаіо- 
гит: ігаеСаезагіз (*(•). — И) записывать, 
отмѣчать. 

впЪвсгіріІо, бпів, Г. подпись; въ част.: 
a) объявленіе, засвидѣтельствованное под¬ 
писью документа, списокъ, даегшп. — 
b) сѳпзогіа, обоснованное объясненіе 
цензорскаго порицанія. — с) подпись 
со обвинителя. 

впЪвсгірІбг, бгіз, ш. сообвинитель, 
соучастникъ въ жалобѣ. 

впЪвёсітив, см. виЬзісітив. 
впЪзёсо, вёсйі, весіпш, аге, подрѣ¬ 

зать, подсѣкать, ип^иез іегго, обрѣ¬ 
зать (•(*). 

виЪзеШит, Іі, п. скамья, особ, въ 
куріи, Іоп^і зпѣзеіііі зисіісаііо еѣ тога, 
долгія засѣданія и медлительность сената; 
тк. въ судахъ; отс. зпЬзеШа теіоп. = 
суды, ЬаЪііагѳ іп зиЬзеИііз (проводить 
жизнь въ судѣ; о защитникѣ): ѵегзагі 
іп піг^иѳ зпЬзеІІііз (какъ защитникъ и 
какъ судья) орііта Ябе еі іата. 

впЬзёцпог, вёсйіпз (зёдпйіпз) зпт, 



зиЪзТсіѵиз 619 — зиМегШ^Іо 

зёяиі, слѣдовать тотчасъ, слѣдовать не¬ 
посредственно за кѣмъ, чѣмъ, 1) соб., 
о лидахъ и неодуш., аЪзоІ или съ асе. 
(аЦт, зі^па).— И) пер., слѣдовать = 
приноравливаться, примѣняться къ кому, 
чему, акрп: зио зѳппопе Ьшпапііаіет 
Ііііегагшп. 

БиЪзІсІѵиз, а, ит, отрѣзной, пер. = 
составляющій остатокъ, излишекъ, іет- 
рога, свободные часы, свободное время: 
орегае, посторонніе труды. 

зпМсНагХоз, а, ит, резервный, за¬ 
пасный, соЬогіез. — зиЬзі., 'ЗиЪзісІіагіі, 
5гшп, т. резервное войско, резервъ 
(прот. ргіта асіез). 

* зпѣзШог, агі, быть въ резервѣ, Іоп- 
діиз, слишкомъ далеко стоять въ резервѣ. 

зиЪзШшп, Іі, п.І) сопсг., какъ воеп. 
1. і.= резервъ, запасный отрядъ, вспо¬ 
могательное войско, стоящее сзади (прот. 
йгопз, ргіта асіез). — II) аЪзіг.: 1) какъ 
воен. і. 1. = помощь, омываемая вой¬ 
скомъ, подкрѣпленіе, зиЪзійіит Гегге: 
зиЬзійіб (на помощь) іге или ѵепіге: зиЪ- 
зіеііо ргойсізсі.— 2) пер., помощь, посо¬ 
біе, вспомогательное средство, защита, 
убѣжище, іЫіззітшп аппопаѳ зиЪзісііит: 
зиЪзМіо еззе, о лицахъ, помогать, о ве¬ 
щахъ, = помогать противъ чего-н., слу¬ 
жить средствомъ противъ чего, аіеі геі: 
зиЪзійіа сотрагагѳ, принимать мѣры. 

зиЪзйІо, вв(Іі, зеззшп, ёге, I) присѣ¬ 
дать садиться, I) соб., объ одуш.: а) 
вооб., аЪзоІ или сІипіЪиз.—(I) садиться, 
чтобы подстерегать, подстерегать, выжи¬ 
дать, іп Іосо, іп іпзіеіііз; поэт, съ асс.= 
подстерегать, подкарауливать, Азіат сіе 
ѵісіат. — у) о самкахъ, присѣдать для 
случки, Іі^гез зиЬзШеге сегѵіз.—2) пер 
о неодѵш.,осѣдать,опускаться,улегаться, 
Іиззіі зиЬзісіего ѵаиез (*(•) зиЪзШипі 
ишіас - И) прегн. = располагаться, 
оставаться, а) о лицахъ, іп сазігіз.— 
Ъ) о неодуш., іп ВДІо зиЬзесііі, застрялъ. 

зиЪзі^по. аті, аіиш. аге, отмѣчать, 
записывать, вносить въ книгу. 

зиЪзізіо, 'зШі, ёге. ) 1г. заставлять 
стоять, останавливать, удерживать, іе- 
газ Котапит пес асіез зиЬзізіеге ро- 
іегапі. — II) іпіг.. 1) останавливаться, 
a) соб. а) о лицахъ, чаЬзо1. или Ыс 
(здѣсь ■(•), іп іііпегѳ: іп Йехи ѵіае: а<1 
адтепо—*$) о неодуш., зиЪзШН шніа (•{-): 
зиѣзШіЬ Ііпдиа іітоге, запнулся (•(•).— 
b) пер., прекращаться, зиЬзШіі сіашог 
({),—2) оставаться, пребывать, раисоз 
сііѳз: іп Іаѣегпасиіо. — 3) стоять на мѣ¬ 
стѣ = устоять, противостоять, а) о ли¬ 
цахъ: НаппіЪаІі: сіірео. — /$) о неодуш.: 

^иой педие апсогае йтездие зиѣзізіегепі, 
педие еіс., не могли выдержать. 

зпЪзогііоГч Шиз зиш, Ігі, снова изби¬ 
рать по жребію, ^шіісез (новыхъ судей 
на мѣсто отвергнутыхъ партіями). 

зиЪзогіШо, бпіз, $. вторичное избраніе 
по жребію, зшіісит. 

зиЪзіегпо, зігаті, зігаіит, ёге, I) под¬ 
стилать, подкладывать, а) соб.: сіппата 
(•(•). — Ь) пер., подвергать, подчинять, 
опте согрогешп апіто. — II) внизу усы¬ 
пать, покрывать, пі(1оз тоПіззіте. 

зиЬзіІійо, Ші, Шит, ёге, I) подста¬ 
влять пли приставлять, ставить сзади, 
агтайігаз Іеѵез роз* еІерЬапіоз.—пер., 
зиЬзіііиегаі апіто зресіет согрогіз ат- 
ріат, представилъ себѣ. — II) на мѣсто 
кого ставить, назначать на чье мѣсто, 
замѣнять кого кѣмъ, аідт іп Іосит аіф: 
аЦй рго аіда ге; съ двумя асе. (въ разз. 
съ двумя пот.), аЦт Шогет АпііосЬо. 

зиЪзігісіиз, а, иш, РАсЦ. тонкій, то¬ 

щій, сгига (*)*): сапіз зиЪзігісіа §егепз 
іііа, борзая собака (■)•). 

зиѣзігіп&о, зігіпхі зігісіит, ёге, 
снизу стягивать, подтягивать, подвязы¬ 
вать, сари* едиі Іого аШиз: аигет, на¬ 
сторожить уши (*(•). 

зиѣаігосііо, бпіз, $. подстройка, осно¬ 
ваніе, фундаментъ. 

зиЪзігйо, зігихі, зігисіит, ёге, под- 
строивать, подводить основаніе, класть 
фундаментъ (накатъ) подо что, Сарііо- 
Ііиш захо диасігаіо: ѵіаз діагеа, мостить. 

зиЪзйш, Ш, еззе, быть подъ чѣмъ, 
находиться внизу, I) соб.: а) зиЬезіііп- 
&иа раіаіо ("і*). — Ь) быть поблизости, 
находиться подлѣ, близъ, зиЪѳзі топз: 
Іііетз. — П) пер.: а) по времени, при¬ 
ближаться, наступать, зиЬез* сііез. — 
b) быть въ распоряженіи, по*і*іае зиЪ- 
егіі зетрег атіса іиае, ты всегда будешь 
знать всѣ поступки и рѣчи подруги (*)•).— 
c) лежать въ основаніи, скрываться, іи 
аЦа ге пиііа зиЬез* зизріеіо: зі Іііз ѵііііз 
га*іо поп зиЪеззе*. 

* зиЪзйо, зйіиз, ёге, подшивать, снизу 
обшивать, зиЬзиіа іпзіііа ѵезііз, платье 
съ оборкою (дамское I). 

зиЫётёп (зиѣіе^тёп), тіпіз, п. 
утокъ, ше*оп., пряжа, нить (особ, 
паркъ •(•). 

зиМёг, I) айѵ., внизу, зирга е* зиЫег 
(зип*).— И) ргаер., подъ, а) съ асе., 
зиЫег тигит Ьозііит.— Ь) съ аЫ., зиЪ- 
іег (Іѳпза іезішііпе (і*). 

зиЬіегГй^Іо, іи^і, ёге, тайно убѣгать, 
избѣгать, ускользать, уклоняться, рое- 
пат. 
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виЪіегІаЪог, Іарзиз вит, ІаЪі, I) сколь» 
вить подъ чѣмъ или подъ что-н., течь 
подъ чѣмъ или подо что (поэт.), йисіиз 
8і сапов: апіщиоз пшгоз. — II) усколь- 
вать, тайно уходить. 

зпЫеггапёиз, а, пт, подземный. 
зиЪіехо, іехйі, іехіит, ёге, I) ткать 

подъ чѣмъ, пер., а) внизу подъ чѣмъ 
растягивать, раігіо сарііі (т.-е. зоіі) пи- 
Ьез, собирать тучи подъ солнцемъ, за¬ 
слонить солнце тучами (•(•).— Ь) снизу 
закрывать, покрывать чѣмъ-н., саеіиш 
іито (•(•). — II) подтыкать, подоткать, 
пер., въ рѣчи прибавлять, присовоку¬ 
плять, присочинять, огідіпет Гатіііагшп: 
зиМехіі ІаЬиІае Ьиіс съ асе. с. іпі. (къ 
этой баснѣ, что гс). 

впЪШіз, о, собств. топко сотканный; 
отс. I) тонкій, 1) соб. (прот. сгаззиз, 
зріззиз, ѵегЬ. сгаззиз зріззиздие), Шит,— 
2) пер.: а) вооб., тонкій, точный, осно¬ 
вательный, ѵепизіаз, ерізіоіа.— Ь) въ 
част., о выраженіи = строгій, безъ укра¬ 
шеній, простой, отличающійся строгою 
опредѣленностью и простотою, огаііо.— 
II) объ органахъ чувствъ = тонкій, об¬ 
ладающій тонкимъ вкусомъ, 1) соб.: ра- 
Іаішп (•(•). — 2) пер., объ эстетическомъ 
вкусѣ и сужденіи, тонкій, остроумный, 
^ибісіит: ѵеіегит дисіех (|). 

виЫіШаз, аіів, і. тонкость, I) соб.: 
ііпеагит.— II) пер.: а) тонкость въ су¬ 
жденіи и поступкахъ, основательность, 
точность, отчетливость выраженія, остро¬ 
уміе, йіззегепсіі, йізриіапсіі: зепіепііа- 
гит. — Ъ) простота изложенія, естествен¬ 
ность, огаііопіз. 

виЪШИёг, асіѵ. тонко, пер., а) тонко, 
основательно, точпо, остроумно, іисіісаге: 
питегит ехзеяиі.—Ь) просто, безъ укра¬ 
шеній, йісеге. 

* зиЪІІтёо, ёге, втайнѣ бояться, пи¬ 
тать тайный страхъ, со слѣд. пе с. сощ. 

виЪІгаЬо, ігахі, ігасіиш, ёге. I) вы¬ 
таскивать изъ-подъ кого, чего, ащт аіеі 
тогіио.— II) тайно (незамѣтно, мало-по¬ 
малу) таскать, а) соб.: а) тайно таскать, 
мало-по малу уносить, а^егеш сипісиііз, 
изъ-подъ насыпи землю посредствомъ 
подкоповъ. — р) отнимать, похищать, 
ітрейітепіа: аіеі сіЬит, лишать кого 
пищи. — у) незамѣтно, мало-по малу 
отводить, уводить, удалять, Ьазіаіоз ех 
асіе: тіИіез аЬ сіехіго согті.—- гейех., 
зе зиМг. удаляться, зе азресіиі (•(•); 
тейіаі. уступать, подаваться, давать 
дорогу, зиМгаЪііиг зоІит, море даетъ 
дорогу кораблю (*)•).— Ь) пер., удалять 
что-н., избавлять, выручать кого отъ 

чего: а) вооб.: таіегіет іигогі: сиі іи- 
йісіо еит тогз зиМгахіі;; гейех., зѳ 
зиЫг., удаляться, уклоняться, зе рег 
аііаз саизаз. — Р) въ част., опускать = 
не упоминать, умалчивать, акрп. 

виМйв, асіѵ. внизу. 
вйЬйсйІа, ае, $. нижняя туника (іи- 

піса), мужская рубаха. 
зйЬйІа, ае, і. шило. 
зйЪиІспз, і, т. свинопасъ. 
* вйЬигЬапМав, аіів, $. близость отъ 

столицы. 
вйЪигЪапив, а, иш, подгородный, въ 

городскомъ (римскомъ) округѣ находя¬ 
щійся, лежащій, предпринятый; зиЪзІ., 
а) зиЪигЪапшп, і, п. подгородное имѣніе, 
дача близъ города (Рима). — Ь) зпЬиг- 
Ьапі, бгит, т. окрестные жители (жи¬ 
тели городовъ, сосѣднихъ съ Римомъ і*). 

* зйЪигЫига, Іі, п. предмѣстье. 
* зйЪиг^йёо, ёге, подгонять къ чему, 

пригонять, ргогаш асі заха (*(*). 
зиЪуесІІо, бпіз, і. подвозъ, доставка, 

йпітепіі. 
виЪѵесіо, аге, подвозить, привозить, 

доставлять, согрога сутЬа (*(•). 
зиЪуёЬо, ѵехі, ѵесіит, ёге, подвозить, 

привозить, доставлять, соттеаіиз ех 
Затпіо. — разз. зиЪѵеЬог тесііаі., подъ¬ 
ѣзжать, пріѣзжать, зиЬѵесІа рег аёга 
сигги (•(•): ай агсез (і*); въ част., возить 
вверхъ по рѣкѣ, бгитепіит йиѵіо Агагі. 

впЪтёпІо, тёпі, ѵепішп, іге, прихо¬ 
дить на помощь, а) соб., какъ воен. 1.1., 
аЬзоі. или аіеі. — Ъ) пер., приходить на 
помощь, помогать, пособлять кому, пред¬ 
отвращать, устранять ело, аЬзоі. иди 
аіеі: заіиіі гешейііз: ѵііае аіф. 

зиЬѵегіо (виЪѵогіо), ѵегіі (ѵогіі), 
ѵегвит (уогвпт), ёге, опрокидывать, 
ниспровергать, а) соб.: шопіез.— Ь) 
пер.: а) уничтожать, разстраивать, 1е- 
§ез ас ИЪегіаіет: йесгеіит сопзиііз.— 
р) подставить кому ногу, доводить до 
гибели, писпровергать, избавляться отъ 
кого, аЦт. 

* виЪѵехпв, а, ит, наискось вверхъ 
идущій, поднимающійся, отпіа іазіі^іо 
іепі зиЬѵеха. 

виѣѵбіо, аге, взлетать, летѣть вверхъ. 
* виЪуоІуо, ёге, вскатывать, катать 

вверхъ, тапіЬиз заха (|). 
зпссёйо, севзі, севвит, ёге, I) итти 

подъ что-н., вступать, входить куда, 
1) соб.: Іесіит, войти въ домъ: зиЬ ит- 
Ьгаз «*(•): іесііз позігіз (+): іитиіо іег- 
гае, быть зарыту въ землю (і*): Йиѵіо, 
входить въ р. (•(*); о неодуш., &пз, ^^^о 
таге зиссейіі. — тк. всходить, іп агйишп. 
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подняться на высоту: аііо саеіо, под¬ 
няться къ высокому небу (ф): а<і зире- 
гоз зиссейе! Яша, слава вознесет/, его 
до боговъ (і*).—2) пер.: брать на себя, 
опѳгі (*)*). — II) подходить, 1) соб : а) 
какъ воен. 1. 1. = подступать, подходить, 
аЬзоІ. или зиЬ топіеш: асі топіез: та* 
гіз: тигоз, асіет, —Ь) кому-н. прихо¬ 
дить на помощь, Ьаизо (і*). — с) стано¬ 
виться на чье мѣсто, смѣнять кого, чіе- 
іаіібаііз (йаі.), іп зіаііопет, смѣнять 
(итти на) караулъ: іп ридпат, на смѣну 
вступать въ сраженіе. — <І) смѣнять — 
поступать на чье мѣсто, слѣдовать, на¬ 
слѣдовать, быть преемникомъ, а) вооб.: 
іп Іосшп аіф: іп раіегпаз орез: зиссе- 
(іапі е§о ѵісагіиз типегі Іио. — разз. 
ітрегз., ^иой поп зиссейегеіиг, что не 
назначаютъ преемника; поэт, о неодуш., 
іп Ісгеіез Іідпшп зиссейеге зигаз. — р) 
по мѣстоположенію слѣдовать, примы¬ 
кать, а(і аііегат рагіет зиссѳйипі ІІЬіі.— 
2) пер.: а) по времени слѣдовать за кѣмъ, 
чѣмъ, аеіаз аеіаіі зиссейіі: огаііопі, 
говорить послѣ рѣчи. — Ь) подвигаться 
впередъ, имѣть успѣхъ, удаваться, рго- 
зрѳгѳ или тіпиз ргозреге: гез пиііа зис- 
сеззѳгаі; аЬзоІ., зиссейіі, удается, аісі: 
іпсерііз, предпріятіе имѣетъ хорошій 
успѣхъ; разз., поИѳ зиссеззит раІгіЬиз. 

зиссепсіо, сепйі, сепзит, ёге, поджи¬ 
гать, I) соб.: ропіет, а^егет. — II) 
пер., воспламенять, РуггЬае атогѳ зис- 
сепзиз (1*). 

зиссепзёо, сепзйі, сепзит, ёге, быть 
раздраженнымъ, быть разсерженнымъ, 
сердиться, аЬзоІ. или аісі: аісі аЦй (нѣ¬ 
сколько), і(і: аісі ^иой (что, за то что); 
зисс. съ асе. с. іпі. 

* виссепійгіо, бпіз, т. помощникъ 
центуріона. 

зиссеззіо, бпіз, I. вступленіе на чье-н. 
мѣсто. 

зпссеззбг, бгіз, т. преемникъ по долж¬ 
ности 2с; отс. поэт., за&іііае, наслѣдникъ: 
іипіпз зисс.Маіі: зисс.поѵиз, новый щитъ. 

знссеззйз, из, т. подступленіе, I) на¬ 
ступленіе, Ьозііит, е^иогит.— II) не¬ 
прерывное слѣдованіе,пер., (счастливое) 
движеніе дѣла впередъ = успѣхъ, удача, 
съ и безъ ргозрѳг, тиііиз и т. п. 

1. зпесійо, сісіі, сізит, ёге, подру¬ 
бать, подсѣкать, внизу отсѣкать, сру¬ 
бать, скашивать, ігитепіа, агЬогез, Іе- 
тіпа рорШездие. 

2. зиссійо, сійі, ёге, подгибаться, па¬ 
дать, аедгі зиссійітиз (1*). 

зиссіййиз, а, пт, подгибающійся, па¬ 
дающій (поэт.), §епи. 

зиссіпсіиз, а, иш, РАф., готовый для 
чего, ргаейае (йаі.). 

зиссіп&о, сіпхі, сіпсіит, ёге, I) под¬ 
поясывать платье, подбирать, рагі., зис- 
сіпсіиз, а, шп, прегн. о лицахъ = под¬ 
поясанный, въ подобранномъ платьѣ, Біа- 
па (•(*); поэт, пер., зиссіпсіа сотаз рі- 
пиз, съ обнаженнымъ стволомъ.— II) 
опоясывать, окружать, а) соб.: Зсуііа 
Гегіз аігат сапіЬиз зиссіп^ііиг аіѵит 
(І*). — Чаще рагі., зиссіпсіиз, опоясан¬ 
ный, вооруженный, сиііго, рЬагеІгй (і*).— 
Ь) пер., снабжать, снаряжать, надѣлять, 
зѳ сапіЬиз. — Чаще рагі., СагЙіа&о зис- 
сіпсіа рогІиЬиз: зиссіпсіиз агтіз іе^іопі- 
Ьиз^ие. 

* зиссіпо, ёге, подпѣвать, пер. = со¬ 
глашаться, зиссіпіі аііег (*)•). 

зиссізіупз, а, пт, см. зиЬзісіѵиз. 
зиссіатаііо, бпіз, ?. кликъ, крикъ 

(об. въ ріиг.). 
зиссіато (зиЪ сІато), аѵі, аіит, аге, 

кричать (въ отвѣтъ на что, особ выра¬ 
жая одобреніе или неодобреніе), аісі; съ 
асе. с. іпі. 

зиссгезсо (зиѣ-сгезсо), сгёѵі, сгёіиш, 
ёге, подрастать, вырастать, зиссгезсіі асі 
іто согіѳх (*)*): ѵійепі зиссгезсеге ѵіпа (+); 
пер., зѳ §1огіаѳ зепіогит зиссгеѵіззе, 
сравнялся славой со старшими. 

зиссшнѣо, сйЪйі, сйЪііит, ёге, падать 
подъ чѣмъ, опускаться, I) соб.: а) вооб.: 
отпез зиссиЬиіззе осиіоз (всѣ глаза за¬ 
крылись •(*). — Ь) отдаваться (*)*). — II) 
пер., падать подъ тяжестью чего, поко¬ 
ряться, подчиняться, не быть въ состояніи 
перенести или противостоять чему, усту¬ 
пать, аЬзоІ. или аісі: опегі, изнемогать 
подъ бременемъ: ІаЪогІ: іетрогі, поко¬ 
риться обстоятельствамъ: апіто, упасть 
духомъ: ргесіЬиз, уступить просьбамъ 
(ф): сиірае, не быть въ состояніи противо¬ 
стоять искушенію, провиниться (*)*). 

зиссигго, сиггі, сигзиш, ёге, I) под¬ 
бѣгать, пер., а) итти навстрѣчу, ііееі 
регіеиіа ітрепйеапі отпіа, зиссиггат 
аЦиѳ зиЬіЬо. — Ъ) приходить на па¬ 
мять, приходить на мысль, аЬзоІ. (напр. 
иі диЩие зиссиггіі); съ асе. с. іпГ.— 
II) прибѣгать на помощь, приходить на 
помощь, 1) какъ воен. 1. 1.: аісі (съ и 
безъ аихіііо): оррійо. — 2) пер.: а) по¬ 
могать, содѣйствовать, аісі. заіиіі іог- 
Іип^иѳ соттипіЬиз. — Ь) помогать 
противъ чего = устранять, отвращать, 
іапііз таііз Ьаес зибзійіа зиссиггеЪапІ. 

зиссиз, і, т. см. зисиз. 
зиссйііо, сиззі, сиззит, ёге, встря¬ 

хивать, потрясать, трясти. 
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зйснз (зиссиз), і, ш. сокъ (въ живот¬ 
номъ организмѣ, плодахъ, пищѣ іс; въ 
част., поэт. = молоко: оііѵі = оливко¬ 
вое масло; поэт. тк. = лѣкарственный 
сокъ, сиропъ, напитокъ); отс. а) шеіоп., 
вкусъ чего-н., різсіз зисо іп^гаіиз (|): 
оѵа зисі теііогіз (і*).— Ь) пер., а) юно¬ 
шеская сила, свѣжесть, йейиіі аісі зисиз 
(у). — р) живость, сила оратора и рѣчи 
(ѵегЪ. зисиз еі вап^иіз), ЬаЪеаі (огаііо) 
зисиш аіщиет орогіеаі. 

зййіз, із, ?. колъ (тк. какъ оружіе), 
вйсіо, аѵі, аіит, агс, I) іпіг. потѣть, 

I) соб.: а) вооб.: зе зіпе саиза зийаге.-- 
Ь) прегн.: а) съ аЫ.«потѣть чѣмъ, 
іерійо Ьипюгѳ, испускать теплую влагу 
(І*): зсиіа (іио зийаззе зап^иіпе, что изъ 
двухъ щитовъ сочилась кровь, но Шиз 
зап^иіпе зшіаі, обагряется кровью (•)*).— 
Р) просачиваться, ойогаіо зийапііа Іі^по 
(изъ дерева) Ьаізата (•)*). — 2) пер., 
потѣть = много трудиться, много рабо¬ 
тать, аЪзоІ. иди рго аіда ге. — II) іг. 
потомъ испускать, испарять (особ, о 
деревьяхъ), теііа (і*). 

зіШг, огіз, т. потъ (тк. карт. = на¬ 
пряженіе силъ, трудъ, зіііиз тиііі зийо- 
гіз езі, требуетъ напряженнаго усилія); 
отс. поэт. зисіог пі^гі ѵепепі, просачи¬ 
вающійся (отъ зноя) черный ядъ. 

ѳйсіаз, а, пт, безоблачный, ведрепый, 
сухой, ѵег (*[*); зиѣзі., вшіит, і, п. а) 
ясное небо. — Ь) ясная погода, вёдро. 

заезсо, зиёѵі, заёіит, ёге, I) іпіг. 
привыкать, пріучаться, тіііііае; отс. 
зиеѵі, я привыкъ, я имѣю обыкновеніе, 
съ іпі. — II) іг. пріучать къ чему, ѵігоз 
йізсірііпа еі ітрегііз. 

зпёіпз, а, шп, РАсу. I) привыкшій 
къ чему, съ аЪІ. или съ іп?. — II) обык- 
вовенный, сопіиЪегпіит. 

зйГез (зиіГез), Гёііз, т. су Фетъ, выс¬ 
шее правительственное лицо въ Карѳа¬ 
генѣ. 

впЯёго, зиЯегге, поддерживать, I) соб., 
гейех., зиі?. зе, держать себя прямо.— 
II) пер., переносить, претерпѣвать, рое- 
паш или роепаз аіф геі. 

зиЯез, см. виГез. 
зиЯісІо, Гёсі, Гесішп, ёге, I) іг.: 1) 

какъ-бы поддѣлывать = класть фунда¬ 
ментъ, класть фонъ краскою и т. д.,по- 
крапшвать, Іапат тейісатепііз диіЪиз- 
йат: агсіепіез осиіоз зийесіі (ап^иез) 
заприте еі ідпі, съ глазами, затекшими 
кровью и пылающими огнемъ (•)*). — 2) 
пополнять убыль, недостатокъ гс, а) 
соб., аііат ех аііа ^епегашіо ргоіет 
(1*). — Ь) пер., на мѣсто кого-н. (умер¬ 

шаго до истеченія срока службы пли 
избраннаго безъ соблюденія всѣхъ пра¬ 
вилъ) избирать, назначать (о народѣ и 
товарищахъ), сепзогет іп Іосит йетог- 
іиі: соііе^ат сепзогі: зиіГесіиз сопзиі 
(прот. огйіпагіиз, избранный первымъ); 
съ двумя асе. (въ разз. съ двумя пот.), 
еі зийесіиз езі ехіетріо Р. Мапііиз йіс- 
іаіог. — 3) давать, доставлять, а) соб., 
ірза заііз іеііиз зиШсіі Ьшпогет еі&га- 
ѵісіаз й*и§ез (і*): тіШез ѳхсигзіопіЬиз, 
привлекать къ гс. — Ь) пер., доставлять, 
давать, придавать, Бапаіз апішоз ѵігез- 
дие зесипйаз (благопріятствующія успѣ¬ 
ху і*). — II) іпіг. быть достаточнымъ, 
доставать, хватать, аЬзоІ. или съ йаі.; 
съ ай, айѵегзиз, іп с. асе. или съ іп?. 
(= быть въ силахъ, быть въ состояніи). 

впШ^о, йхі, йхшп, ёге, подъ чѣмъ, 
къ чему-н. прибивать, приколачивать, 
акрп сгисі, іп сгисе (■(*) или іп сгисет, 
пригвоздить къ кресту, распять на крестѣ. 

* зийітёп, тіпіз, п. всякое кури¬ 
тельное средство (ѳиміамъ, ладанъ и 

т-п-і)- , 
зиштепіига, і, п. курительное сред¬ 

ство (ѳиміамъ, ладанъ и т. п.). 
впШо, іѵі и Іі, іішп, Іге, курить, 

окуривать, а) іпіг. іЬуто (*)*).— Ь) іг. 
зитіа игпа (•)*). 

зийосо, аѵі, аіит, аге, затягивать 
горло, давить, душить, раігет. 

8іііШіо, Іойі, ?оззит, ёге, I) подка¬ 
пывать, а) неодуш., подкапывать, под¬ 
рывать, тигит, засѳііа.—Ь) о душ., про¬ 
нзать, прокалывать, едиоз, Ша ециіз. — 
И) внизу (подъ землею) рыть, вырывать 
зресшп. 

зиЯга&іШо, бпіз, ?. подача голоса въ 
чью пользу, рекомендація при избраніи 
въ должность, тііііагіз (со стороны воен¬ 
ныхъ) : сопзиіаіиз (при избраніи въ долж¬ 
ность консула). 

зиОга&аібг, огіз, ш. подающій голосъ 
въ чью-л. пользу, рекомендующій. 

вийга&Іит, Іі, п. черепокъ, на кото¬ 
ромъ древніе подавали въ народныхъ со¬ 
браніяхъ свои голоса; отс. шеіоп. I) го¬ 
лосъ, мнѣніе гражданъ въ комиціяхъ и 
судей при рѣшеніи дѣлъ, а) соб.: зийга- 
&іі Іаііо: іезіагит зиЯга§іа, остракизмъ: 
іёгге или іпіге зиі&а^ішп, подавать го¬ 
лосъ, голосовать.* зиЯга^іит іірег отпез, 
всѣ подаютъ голоса, іп зийга^іит тіі- 
іеге, пригласить подать голосъ: іп зи?- 
іга^іит геѵосагі, еще разъ подавать го¬ 
лосъ. — Ъ) пер., суждеиіе, одобреніе, 
іиит: рориіі (•)*).— II) право подачи го¬ 
лоса, право голоса, зиЯга§іит баге: гез 
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езі тііііагіз зийга^іі, дѣло подлежитъ 
рѣшенію войска. 

зийга&ог, аіиз вит, агі, I) подавать 
голосъ въ пользу кого при избраніи въ 
должность, зийга^апйі ІіЪійо. — II) пер., 
благопріятствовать, способствовать, со¬ 
дѣйствовать, покровительствовать (прот. 
айѵегзагі), а) о лицахъ: аісі или аісі 
геі: аісі ай сопзиіаіит: зийга&апіе аЦо, 
благодаря чьему содѣйствію, по чьей ре¬ 
комендаціи. — Ь) о неодуш.: іогіипя 
зийга^апіе, благодаря счастливымъ об¬ 
стоятельствамъ. 

зийтіп^о, ёге (зиЬ и ігап^о), подла- 
мывать, переламывать въ наказаніе, сги- 
га аісі. 

зиіШ$Іо, іп§і, Гй^Ііит, ёге, бѣжать 
подъ что, убѣгать, іп іесіа. 

зиШі^Іит, Іі, п. убѣжище, приста¬ 
нище (соб. и пер.). 

зпйшкіо, Ій<Іі, Шзит, ёге, I) лить подъ 
что-н., I) какое-н. вещество лить подъ 
что, подливать, а) влагу: іпішпші зийи- 
5а ѵепіег аЪ ипйа, отъ находящейся 
подъ нимъ воды (=отъ водяной болѣ¬ 
зни *(-). — Ь) красноту или блѣдность 
какъ бы подливать, ѵіг^іпешп оге\гиЬо- 
гет, покраснѣть какъ дѣвица (•(•): ги-^ 
Ьог аісі зиЯшкШиг, кто-н. краснѣетъ :- 
раііог зиШшйііиг, онъ блѣднѣетъ (о полу¬ 
живомъ человѣкѣ). — 2) какимъ-н. ве¬ 
ществомъ обливать, орошать, покрывать, 
наполнять, зийшкііі Іитіпа іерійо гоге, 
заливается теплыми слезами (*}*): зийип- 
чііѣиг ога гиЬоге, ея лицо покрывается 
краскою стыдливости (|): Ііп^иа езі 
«ийиза ѵепепо, пропитанъ ядомъ (•(•): 
Іасгітіз осиіоз зиШіза пііепіез, ея кра¬ 
сивые глаза покрыты слезами (*)*): зийи- 
5из Іитіпа гиЬга Йатта, съ глазами, 
покрытыми огненной краснотой (•(•): Ііііега 
зийизаз диой ЬаЬеі тасиіоза Іііигаз, 
стертыя мѣста (|); пер., заіез зийизі 
Іеііе, ядовитая (злобная) острота (■(■).— 
II) лить на, во что, зиіГ. іег тегит, 
трижды дѣлать возліяніе (і*). 

зад^ёго, ^еззі, ^езішп, ёге, таимъ 
подъ что-н., I) въ узкомъ смыслѣ = под¬ 
кладывать, 1) йаттат ѵіг^еат созііз 
аё'пі (подъ котелъ |).— 2) пер., присо¬ 
единять, прибавлять, а) вооб.: зи^еге- 
Ьапіиг еііат заере йатпа аіеаіогіа, къ 
атому присоединялись еще частые про¬ 
игрыши. — /?) въ порядкѣ перечисленія 
присоединять къ кому = приводить не¬ 
посредственно послѣ, Вгиіо зіаііш Нога- 
ііит. — II) въ широкомъ1 смыслѣ, под¬ 
носить = приносить, доставлять, давать, 
1) соб,: аісі Іеіа (і*); въ карт., іпѵійіаѳ 

(народной ненависти) йаттат ас таіе- 
гіат сгітіпіЬиз зиіз; съ допол. предл., 
е§о зиЬіпйе зи^егат ^иае ѵепйаііз. — 
2) пер., йіѵіііаз аіітепіадиѳ тіііа (о 
землѣ •}*). 

зп&зезіит, і, п. и зи^езШз, из, т. 
возвышеніе для произношенія рѣчей (пе¬ 
редъ народомъ *с), ораторская трибуна, 
каѳедра. 

зид^Ш... см. зи^ііі... 
зи^гёйіог, ^геззиз зит, &гёйі, под¬ 

ступать, съ асе., зіоіійе сазіга. 
зй^іІШіо, бпіз, і. поношеніе, по¬ 

руганіе. 
зй^іііо, аѵі, аіиш, аге, бить кого до 

синяковъ, пер., поцосить, ругать, а^т. 
зй$о, зйхі, зйсіит, ёге, сосать, пер., 

всасывать, еггогет сит Іасіѳ пиігіеіз. 
зйі (§еп.), себя, йаі. зіЪі, асе. зѳ и 

зезе, относится (какъ ргопот. гейѳх.) 
къ ближайшему подлежащему, I) вооб.: 
уепегип! зиі (о многихъ) риг^ашіі саизЯ: 
зѳ ірзит атаі. — II) въ част., а) зіЬі, 
какъ йаі. Шыс.: ^ш(іпат зіЬі сіатог 
ѵеііеѣ, что именно означаетъ крикъ. 

зйіііиз, а, шп, свиной, сариі: ягех, 
стадо свинеи. 

зиіео, аѵі, аіит, аге, бороздить, про¬ 
водить борозды = пахать, I) соб.: Ьитит 
ѵотеге (|).— II) поэт, пер.: а) бороздить, 
избороздить, зегрепз зиісаѣ агепаш: си- 
іет ги^із. — Ь) въ част. = ѣздить, пла¬ 
вать по чему-н., ѵайа сагіця. 

зиіепз, і, ш. борозда: пер., а) вооб.: 
іпйпйипі; зиіеоз, проводятъ борозду (на 
морѣ во время плаванія): 1оп§о Іітііѳ 
зиісиз йаі Іисет (о пути метеора). — 
Ь) небольшое продолговатое углубленіе 
для сажанія корневыхъ растеній, яма (І). 

зиШг (зиІрЬйг, зиірйг), йгіз, п. сѣра; 
особ, зиійіг ѵіѵит, самородная сѣра. 

зиІШгёиз, а, ит, сѣрный, пропитан¬ 
ный сѣрою. 

зпШз = зі уиіііз, см. 2. уоіо. 
зйт, Гйі, еззе, I) какъ сказуемое, 

быть, А) вооб.: 1) вооб.: а) о существо¬ 
ваніи предмета, быть, существовать, 
айЬис зитиз: йіітиз Тгоез, ійіі Иіит 
(I): пиііиз зит, я погибъ, конецъ миѣ. — 
Ь) о существованіи обстоятельствъ, быть, 
имѣть мѣсто, поп езі регіеиіит: ^иі<1 
ііЬі езі, что съ тобою?: ^иі<I зе Мигшп 
еззеі, что съ ними случится.— с) о пре¬ 
бываніи въ извѣстномъ мѣстѣ, быть, 
находиться, жить, Котаѳ, АіЬепіз: іп 
сазігіз, іп Ьогііз: арий аідт, жить у 
кого: іп аЦо, быть превращену во что: 
диій йііі іп Ііііегіз, что было написано 
въ письмѣ. — й) о нахожденіи въ извѣст- 
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ныхъ обстоятельствахъ, быть, нахо¬ 
диться, іп аеге аііепо, быть въ долгахъ: 
іп зегѵііиіе: іп зре: іп ео езі, иі еіс., 
дѣло находится въ такомъ положеніи, 
что 2с* — е) покоиться на чемъ, осно¬ 
вываться, отпет зрет іп ітреіи еззе 
еяиііит. — 2) Особыя соединенія: а) зипі 
Яиі, есть люди (предметы), которые гс, 
съ іпй. или соді., смотря по тому, вы¬ 
сказывается ли мысль категорически или 
предположительно. — Ь) тіЬі езі гез, у 
меня есть что-н., я имѣю что-н., сиі по- 
теп АгеіЬиза езі. — с) еззе сит аідо 
(аіда), а) быть вмѣстѣ съ кѣмъ, обра¬ 
щаться съ кѣмъ. — Р) быть въ связи съ 
кѣмъ. — (1) езі аіеі сит аідо, кто-н. 
имѣетъ дѣло съ кѣмъ, находится въ сно¬ 
шеніи съ кѣмъ, піЫІ (вовсе не), тіпиз 
(въ менѣе тѣсныхъ сношеніяхъ). — е) 
еззе аЪ аідо, быть отъ кого = быть на 
сторонѣ кого, принадлежать кому, ѵісіе 
по Ьос іоіит зіі а те, не говоритъ ли 
все вто за меня? — і) еззе рго аідо, 
быть 8а кого.—В) прегн., дѣйствитель¬ 
но быть, быть въ дѣйствительности, 
имѣть мѣсто, имѣть значеніе, быть въ 
сидѣ, пес ргоѵосаііо егаі: зипі ізіа, это 
такъ. — Въ част., а) езі, это такъ: зіі 
ііа, пусть будетъ такъ, пожалуй, хо¬ 
рошо; тк. езіо, пусть будетъ такъ, хо¬ 
рошо (тк. со слѣд. асе. и іпГ.). — Ь) езі 
иі или съ іп?., а) = есть, бываетъ (такъ), 
что, поп езі, иі роззіі(і*): йііигит еззе, 
иі отпез реііегепіиг, что всѣ будутъ из¬ 
гнаны. — р) езі, позволено, можно, съ 
іп?., диае ѵегѣо оіуесіа, ѵегѣо пе§аге 
зіі, голословныя обвиненія да будетъ 
позволено опровергнуть однимъ словомъ.— 
с) езі иЫ или диит = иногда. — 4) езі 
дио<1 или иі, есть причина, есть осно¬ 
ваніе; поп езі дио<1 или сиг, нѣтъ при¬ 
чины, нѣтъ основанія. — II) какъ связ¬ 
ка = чѣмъ-н., гдѣ-н. 2с быть, а) въ со¬ 
единеніи съ асу., зиЪзі. или ргопот., 
поз питегиз зитиз (*[•). — Ъ) въ соеди¬ 
неніи съ айѵ.: а) образа и способа, зіе 
езі: зіе (такова) ѵііа Ьотіпшп езі: дио<1 
ііа сит зіі. — р) мѣста и времени, зипі 
ргосиі аЪ Ьи^из аѳіаііз тетогіа. — с) съ 
вѳп. или аЫ. качества, а) съ ееп., е^з- 
Зет аѳіаііз іиіі, онъ жилъ въ то же 
время (въ томъ же вѣкѣ): пиііі сопзііі 
зиш, я безпомощенъ: зитті иі зіпі ІаЪо- 
гіз, что они въ высшей степени вынос¬ 
ливы, что они обладаютъ весьма боль¬ 
шою рабочею силою.—Далѣе сюда при¬ 
надлежитъ та^пі, іапіі еіс. еззе (ргеііі), 
дорого, столько 2С стоить, бттепіит 
іиіі іапіі, хлѣбъ былъ въ такой цѣнѣ: 

а§ег ріигіз езі; пер., быть въ большой 
цѣнѣ, цѣниться высоко, быть дорогимъ, 
теа сопзсіепііа тіЬі ріигіз езі. — р) съ 
аЫ., аеіаіѳ еа зит, я въ такомъ воз¬ 
растѣ (въ такихъ лѣтахъ): ае^го сог- 
роге еззе, быть больнымъ: зітиз еа 
тепіе, будемъ такъ настроены, будемъ 
такого мнѣнія: тіііе зезіегіііз еззе; 
стоить тысячу сестерціевъ. — 4) съ §еп. 
предмета, которому что-н. принадлежитъ 
или свойственно, а) быть, составлять 
собственность, принадлежать, Оаіііа езі 
Агіоѵізіі: сіу из іит іазсез егапі, кото¬ 
рый въ то время имѣлъ въ рукахъ пра¬ 
вительственную власть: ВЬойіогиш еззе, 
принадлежать р., быть подвластнымъ 
р. — Р) составлять собственность, быть 
преданнымъ (съ и безъ іоіиз), Ьотіпит, 
поп саизагит егапі, обращали вниманіе 
на людей, а не на дѣла: зиагшп гегит 
егапі, они заботились только о своихъ 
дѣлахъ. — у) быть свойственнымъ, со¬ 
ставлять долгъ, обязанность, дѣло, си- 
рзѵіз Ьотіпіз езі еггаге, всякому чело¬ 
вѣку свойственно ошибаться: езі Ьос 
Саіііаѳ сопзиеіийіпіз, галламъ свойствен¬ 
на слѣдующая (та) привычка: езі айо- 
Іезсепііз та^огез паіи ѵѳгегі, долгъ юно¬ 
ши. — е) съ <Іаі. назначенія, цѣли, а) 
служить для чего, езі раіаезігае. — РУ 
быть способнымъ, еззе опегі іегепйо, 
быть въ состояніи нести тяжесть: поп 
еззе зоіѵѳпйо, не быть въ состояніи за¬ 
платить. — у) служить во что, къ чему 
( = доставлять что), ітрейітепіо еззе 
аІсі, быть помѣхою, мѣшать кому, йе- 
ігітепіо еззе, быть во вредъ. — Г) съ ай 
с. асе., служить, годиться для или про¬ 
тивъ чего, диае зипі ай іпсешііа. — §) 
ісі «езі, Ьос езі, то есть, иногда тк. уси¬ 
ливаетъ = это то же, что. 

зитта, ае, Г. верхъ чего-н., I) выс¬ 
шее мѣсто, высшее положеніе, преиму¬ 
щество, зитта огйіпіз сопзіііідие. — 
II) главный пунктъ, сущность, 1) вооб.: 
Іесііз гегит зиттіз, причитавши глав¬ 
ные пункты (всѣхъ книгъ): розіиіаіогит, 
главныя требованія. — 2) въ част., а) 
совокупность, цѣлость, все, ехегсііиз, 
цѣлость войска: іоііиз ЬеШ, распоря¬ 
женіе всѣми военными дѣйствіями, все 
управленіе войною: гегит, совокупность 
обстоятельствъ; и особ. = все благо го¬ 
сударства: ітрегіі, верховная власть 
и = главное начальство на войнѣ: ѵіс- 
іогіае, окончательная побѣда: зитта 
іатеп отпіа сопзіапі, по своей совокуп¬ 
ности (Ѣ): ѵегЬогит, содержаніе твоихъ 
словъ (і*): ай зиттат, айѵ. = вообще, 
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однимъ словомъ. — Ь) общее число, 
итогъ, сумма, тадпшп питегит 
ех отпі рориіі зитта зерагаге: зиттат 
іасегѳ (тк. аіф геі) или зиЪбисеге, под¬ 
вести итогъ, сосчитать: зишташ Гасего 
содііаііопит зиагит отпіит: іп зшпта 
шш іп отпі зитта, въ совокупности, 
всего. — Особ. «) сумма денегъ, Ьас 
зиттй гебетріі. — ($) = масса, множе¬ 
ство, ргаебае, соріагит. 

зшнтаііт, асіѵ вообще, вкратцѣ, 
(прот. рагіісиіаііт). 

зиттегдо, см зиЪтегдо 
зпттіпізіго, см 8иЬтіпізіго. 
зиттіііо, см. зиЪтіЙо. 
зиттбѵео, см. зиЪтоѵео. 
зиттйт, абѵ. самое большое, самое 

крайнее, ^иаіио^ аиі з. чи^иѳ. 
зиттиз, а, иш, см. вирегиз. 
зйто, вптрзі, зотріит, бге, брать, 

I) соб.: А) вооб/ ірггиш, агтаі реси- 
піат (тиіиат), брать взаймы. — В) въ 
част.: а, получать, Ііііегаз. — Ь) при¬ 
нимать, сіЬипі • ѵепепит. — с) для упо¬ 
требленія брать, а) надѣвать, агща, іЬо- 
гасет: зитріа ѵігііі іода достигши со¬ 
вершеннолѣтія. — р) употреблять, тіііе 
Іісеі'зитаві (*(*). — б) пріобрѣтать, по¬ 
купать, депиз зідпогит (*)•): рагѵо (де¬ 
шево) зиті (1*). — е) употреблять безъ 
пользы, тратить, ІаЬогет.— і) изнурять, 
изсушать, сигіз зитріиз (*(*). — II) пер.: 
1) вооб.: ітрегіит, іетриз сіЬі * апі- 
тит, собраться съ духомъ, ободриться 
(І); роепаз, подвергнуть наказанію (тк. 
аіф или бе аЦо, кого) отомстить (*(*); 
но сгабеіез роепаз, жестоко поступить 
съ кѣмъ, изуродовать кого (*[•)• ргае- 
геріа даибіа вкушать (*(•): Іанбет а сгі- 
тіпе, пожать (•(*). — 2) въ част.: а) брать, 
избирать, а) вооб.* Іахатепішп ріеѣі: 
біет аб біІіЪегапбшп, оставить себѣ: 
поэт, съ іпі., сеіеЬгаге. — р) лицо изби¬ 
рать, съ двумя асе., а^т зіЬі соііедат 
(въ товарищи) или ітрегаіогет. — Ь) 
брать па себя, предпринимать, начинать, 
ЪеШип: іпітіеіііаз іепіатіпа (ѵосіз), 
сдѣлать испытаніе (і*). — с^ въ рѣчи, 
а) брать, приводить, упоминать, Ьоті- 
пез поіоз, называть* аппит—р) при¬ 
нимать. утверждать а^б рго сегіо. — 
б) принимать, усвоивать себѣ, ѵиііиз 
асегЬоз (суровый видъ': апіфоз тогез 
рго Ъіз поѵіз.— е) съ зіЬі присвоивать 
себѣ, зіЬі рагіез ітрегаіогіаз. іапіит 
тіЬі зшпо, позволяю себѣ столько: шіЬі 
поп іапіит зито, я не беру на себя 
столько смѣлости, я этого себѣ не по¬ 
зволю: іапіоз зіЬі зрігііиз, такъ зазнаться, 

такъ возгордиться: зіЬі апсіогііаіеш, 
приписывать себѣ. 

зишрійагіпз, а, шн, касающійся рас¬ 
ходовъ, издержекъ, Іех. 

зитрійбзё, абѵ съ большими издерж¬ 
ками, дорого, богато 

зншрійбзиз, а, иш, I) сопряженный 
съ большими издержками, дорогой, бо¬ 
гатый, сепа, Іибі. — II) мпого издержи¬ 
вающій, расточительный (о людяхъ). 

зишрійз, йз, т. I) издержки, расходъ, 
тк. съ деп (напр аебііііаііз, издержки, 
сопряженныя съ должностью эдила): 
айГеггѳ зитріит, ѳззе зишріиі, вводить 
въ издержки: зитріит, іасегѳ іп геш 
или ітрепбегѳ, іпзитеге, ропеге, издер¬ 
живать деньги на что: зитріит аіеі іп- 
Іегге, ставить на чей счетъ. — И) ріиг. 
прегн., большія издержки, расточитель¬ 
ность, іпизііаіае Іихигіае зитріиипцие. 

зйо, зйі, зйіит, еге, шить, сшивать, 
пли составлять, согіісіЬиз зиіа аіѵагіа 
(І); рагі. зиЬзі., аегеа зиіа, кольчуга (*[•). 

зйбѵёіаигіііа (зйбѵііаогШа), Іит, п. 
торжсствеипоѳ жертвоприношеніе (при 
очищеніи гс, состоявшее въ закланіи 
свиньи, овцы и быка). 

зйреІіесШіз, із, і. — зпреііех. 
зйреііех, Іесііііз, і. I) домашняя 

утварь, и вооб утварь, тііііагіз, по¬ 
ходный экипажъ. — II) пер., обзаведеніе, 
запасъ, огаіогіа ^иазі зирѳііех 

зйрёг, I) абѵ. 1) о пространствѣ, а) 
вверху, сверху, Ьаес зйрег о ѵаііо рго- 
зресіапі Тгоез (*[•) ео зйрег іідпа Ьіре- 
баііа іпрсіипі. — Ь) сверху внизъ, сег- 
пеге ЬагаіЬгит (*[•). —- 2) о другихъ от¬ 
ношеніяхъ, а) кромѣ, зйрег ^иат яиоб, 
кромѣ того, что, и поэт, безъ диат = 
кромѣ того, сверхъ того. — Ь) затѣмъ, 
послѣ того (*і*). — с) сверхъ, больше, 
зйрег диат, больше чѣмъ (■)■). заііз зи- 
регдие, больше,чѣмъ достаточно = слиш¬ 
комъ много (біхі) чрезвычайис (аідт 
бііагѳ і*), чрезмѣрно (Ьпшіііз).—б) сверхъ, 
ргаеіег агта піЬіІ егаі зйрег, кромѣ 
оружія ничего больше не оставалось.— 
II) ргаер сит аЫ. и асе.. А) съ аЫ : 
1) о пространствѣ вверху надъ, надъ, 
епзіз зйрег сегѵісе репбеі (*)*). — 2) о 
времени, въ продолженіе, въ, посіѳ зи- 
рег шебіа (*[*).— 3) объ обстоятельствахъ, 
касательно, насчетъ, о, зйрег іаіі саиза 
шіззі тіііеге зйрег игѣѳ сигаз (*[•). — 
В) съ асе.: 1) о пространствѣ, а) для 
означенія пребыванія, вверху надъ, ввер¬ 
ху на, надъ, зйрег ^иаз (паѵез) іиггіт 
еЯесіат: ботоз зйрег зѳ ірзоз сопсге- 
таѵегипі, надъ своими собственными 
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головами. — Ъ) для означенія положенія, 
а) вверху, выше, зирег Йшпеп іпзігиіі 
асіет; ото. о мѣстномъ слѣдованіи, 
выше, еззе (*)*) или сиЪаге зирег а^тп 
(за столомъ) — (1) для означенія поло¬ 
женія за чѣмъ-н., за, по ту сторону, 
далѣе, зирег КитіДіаіп Саеіиіоз ассе- 
рітиз: зирег Возрогит соіипі.— с) для 
означенія движенія за извѣстный пунктъ, 
за, зирег Зипіит паѵі^апз. — 2) о вре¬ 
мени, во время, за, зирег сепат, зирег 
тепзат. — 3) о мѣрѣ, а) соб., сверхъ, 
кромѣ, зирег Ьаес: зирег ееіегоз Ьопо- 
гезг уиіпиз зирег ѵиіпиз, рана ва ра¬ 
ной: аііі зирег аііоз ігисійапіиг, одинъ 
за другимъ. — Ъ) пер., о преимуществѣ, 
выше, больше, зирег отпіа. 

зйрёга = зирга, а<1ѵ. = вверху (прот. 
зиЫег •)*). 

зйрёгаѣШз, е, I) удобопереходимый, 
пшгиз (ѵеі шейіосгіЪиз зсаііз) зирегаЪі- 
Ііз, черезъ которую можно перелѣзть. — 
II) пер., удобопобѣдимый, преодолимый. 

зйрёгаййо, а<Ш<1і, а<1<Шиш, ёге, над¬ 
бавлять, прибавлять (•)*). 

зйрёгазіо (вйрёгайзіо), аге, стоять 
вверху. 

зйрёгаібг, бгіз, т. побѣдитель, 
вйрегѣё, айу. гордо, высокомѣрно. 
зйрегЫа, ае, і. гордость, I) въ дур¬ 

номъ смыслѣ=высокомѣріе, надменность 
(прот. Ьитапііаз, аеуиііаз, тойегаііо; 
иногда прот. ЯДез, ргоЪііаз). — II) въ 
хорошемъ смыслѣ, гордость = сознаніе 
собственнаго достоинства, зитѳ зирег- 
Ъіат (|). 

вйрегМо, Іге, быть гордымъ, быть 
высокомѣрнымъ, гордиться, важничать, 
съ аЪІ. 

зйрегѣиз, а, шн, гордый, I) въ дур¬ 
номъ смыслѣ: а) соб., о лицахъ, высоко¬ 
мѣрный, надменный; отс. прозвище млад¬ 
шаго Тарквинія, послѣдняго римскаго 
царя. — Ь) пер., о неодуш. и аѣзіг., гор¬ 
дый, высокомѣрный, отс. разборчивый, 
строгій, агсез (*}*): ѵігіиз: ,]ига: ^иДісіит 
аигіит: ѵісіогіа, диае паіига іпзоіепз 
еі зирегѣа езі, побѣда, по природѣ за¬ 
носчивая и высокомѣрная. — II) (поэт.) 
въ хорошемъ смыслѣ: а) о лицахъ, вы¬ 
дающійся, отличный, АігіДае: рориіиз 
Ьеііо зирегѣиз — Ъ) пер., о неодуш. и 
аЬзіг., величавый, великолѣпный, пре¬ 
красный, сощи^іиш: ігіитрЬиз, Іітіпа 
сіѵіит роіепііогит. 

зйрегсШиш, Іі, п. бровь, ріиг. (и ча¬ 
сто 5ІП&. соііесѣ.) брови, I) соб. и те- 
іоп.: а) соб.: сариі еі зирегсіііа Ша ре- 
пііиз аѣгаза. — Ь) теіоп.: «) угрюмость, 

строгость, серьезность. — В) высокомѣ¬ 
ріе, спесь, важничаніе, з. Сатрапшп. — 
с) (поэт.) кивокъ, мановеніе, «Гиррііег 
сипсіа зирегсіііо шоѵепз. — И) пер., вы¬ 
дающаяся часть, возвышеніе, верхуш¬ 
ка, іитиіі: сііѵозі ігатіііз. іпЯто зіапз 
зирегсіііо, у подошвы возвышенія. 

вйрёгётіпёо, ёге, выдаваться, превы¬ 
шать, съ асе. (|). 

зйрегЙсіёз, ёі, Я верхпяя сторопа 
чего-н., поверхность, особ, какъ юридпч. 
1. 1., строеніе на землѣ, недвижимая соб¬ 
ственность (прот. а*еа, зоіиш). 

* зйрегП&о, йхив, ёге, сверху при¬ 
крѣплять, прибивать. *4 

вйрегішніо, Ші, Гйзиш, ёге, лпть 
черезъ, лить сверху па что-н., ]) соб.: 
а) лшдкость; отс. разз. зирегйшДі, раз¬ 
ливаться, ТіЬегіз зирегГизиз: Йисіиз зи- 
регйхзі, съ <1аі., зитті орегіз іазіі^іо 
(о волнахъ). — Ь) другіе предметы сы¬ 
пать сверху па, бросать, ѵіт іеіогит: 
Ьозіез зирегіизі, бросившіеся на него 
толпою. — 2) пер-, именно гейех., зи- 
регГ. зе, распространяться, зирегішпііі 
зе (ге^пиш МасеДопіае) іп Азіат • Іаеіі- 
ііа зе зирегйтДепз, чрезмѣрная радость. 

зйрёгі, бгпш, та. см. зирегпз. 
* зйрёгіштіпёо, ёге, торчать кверху, 

епзе зедиепз зирегіттіпеі; (у). 
яйрёгітропо, (рбвйГ), рбзііит, ёге, 

класть сверху, накладывать. 
зйрёгіпсіДо, ёге, сверху падать, низ¬ 

вергаться. 
* зйрёгшсшпЪо, сйЪйі, ёге, ложиться 

на что (і-). 
зйрёгіщіеіо, з'ёсі, ^есіиго, ёге, набра¬ 

сывать, накладывать сверху. 
зйрег-іпі..., см. 8прегі11../,8йрегішп..., 

см. вирегітш...-, вйрег-іпр..., см. вирег- 
ішр... 

* вйрёгіпзіегпо, вігаѵі, ёге, настилать 
сверху, накладывать сверху. 

вйрёцасіо, з'ёсі, зесіит уасіит), ёге, 
I) бросать сверху па, набрасывать, 
гоешЪга зирецесіа сита іиа ѵезіе Гоѵеі 
(*)*). — аедиог зирецесіит, разлившееся 
море (1*). — П) бросать черезъ что, за 
что, а) соб.: зсориіоз зирецасіі шніа 
ропіиз, заливаетъ водою (•)*). — Ь) пер.: 
переступать, ііДет аи^епДо, преувели¬ 
чивать до невѣроятія. 

вйрегпе, аДѵ. сверху, а) сверху, съ 
высоты (прот. ех іпйто). — Ъ) = на¬ 
верху, вверху. 

вйрегппв, а. пт, верхній, вверху на¬ 
ходящійся, Тизсиішп, высоко располо¬ 
женный (у): питаеп, вышняя сила (*і*). 
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вйрёго, аѵі, аіит. агс, I) іпіт. быть 
сверху; отс. I) выдаваться, выступать, 
а) соб.: зирегапі сарііе еі сегѵісіЪиз аі- 
іів (т). -- Ь) пер.: а) какъ воен. і. і., 
и .пѣть верхъ, имѣть перевѣсъ, ѵігіиіе, 
ечиііаіи. — р) въ другихъ отношеніяхъ, 
имѣть перевѣсъ, брать верхъ, зирегаі 
зепіепііа: іапіит .зирегапііЪиз таііз — 
2) быть лишнимъ, т.-е. а) быть въ изли¬ 
шествѣ, быть въ изобиліи, йіѵіііае зи- 
рсгапі: диига оііит зирегаі: зирегапіе 
тиііііийіпе. — Ь) быть въ остаткѣ, оста¬ 
ваться, еще быть налицо, диій зире¬ 
гаі? (■)'): аІЦиоі Ьогіз йіѳ зирегапіе, когда 
еще оставалось нѣсколько часовъ до ночи; 
отс. зирегагѳ ѵііа, оставаться въ жи¬ 
выхъ; поэт, одно зирегаге саріае игЬі, 
пережить плѣнъ своего города; аЬзоІ., 
Бирегаіпе еі; ѵезсііиг аига? живъ ли онъ 
еще? — с) быть слишкомъ многимъ, диае 
ДидигіЪаѳ Іеззо зирегаѵѳгапі, которыя 
Югурта не могъ исполнить по причинѣ 
усталости. — <1) препзобиловать, ѵісіог 
зирегапз аштіз, надменный (*[*). — П) 
1г.: 1) переступать, а) о лицахъ, пере¬ 
ходить, переѣзжать, Аірез, апдизііаз: 
геііа заііи, перескочить: аЦй азсепзи, 
взобраться на что (і*). — Ь) о неодуш., 
превышать, возвышаться надъ чѣмъ, 
Іопііз іазіідіит (о башнѣ): Бшшпаз гі- 
раз Яитішз (о дождевой водѣ): ипсіаз 
{о змѣяхъ •)*): саситіпѳ пиЬез (о горѣ 
+): а^й тепзига (*(*). — 2) мимо про¬ 
ходить, проѣзжать, а) соб.: рготипіо- 
гіит: ЕиЪоеат: іпзійіаз. — Ь) пер.* а) 
превосходить, аЦш іеіісііаіе г отпез 
Бсеіеге: еггаіа оШсііз. — р) одолѣвать, 
преодолѣвать, на войнѣ = побѣждать, 
и вооб. преодолѣвать, осиливать, одер¬ 
живать верхъ, надъ лицами, аЦт йопіз, 
смягчить (і*); тогЬиз аіфп зирегаі; 
надъ неодуш. объектами, особ, обстоя¬ 
тельствами, сазиз отпез (*(*): ѵіт іет- 
резіаііз ІаЬоге еі регзеѵѳгапііа; о нѳ- 
одуш. субъект., зирегаі йадіііит ѵега: 
Іаіза ѵііа тогездиѳ трі зирегапі, рѣши¬ 
тельно опровергаютъ.* 

* вйрёгоссйро, аге, (при этомъ) заста¬ 
вать врасплохъ, аідт (*(*). 

* вйрегрепйепв, епіів, висящій сверху, 
захит. 

вйрегропо, рбвйі. рбвііит, ёге, власть 
сверху надъ чѣмъ, ставить сверху надъ 
чѣмъ, тапшп (*|-): аЦт саріііх надѣвать 
что на голову. 

* зйрегвеапйо (-всеийо), ёге, переша¬ 
гивать, переходить, ѵідііит зігаіа зотпо 

^согрога. 
вйрегвёйёо, вёйі, везвит, ёге, соб. си¬ 

дѣть на или надъ чѣмъ, пер., отно¬ 
ситься къ чему высокомѣрно = укло¬ 
няться, отказываться отъ чего, избѣгать 
чего, оставлять что, а) съ аЫ.г Ьос Іаг 
Ьоге, ргоеііо. — Р) съ йаі.: ридпае. — 
у) съ асе., разе., Ьаес саиза поп ѵіза езі 
зирегзейепйа. — б) съ іпі., Іочні арий 
ѵоз зирегзесііззет, я не сталъ бы гово¬ 
рить къ вамъ. 

* вйреГйіегио, (вігаѵі), вігаіив, ёге, 
сверху настилать, набрасывать. 

вйрегвіёз, вШів, I) тутъ же стоя¬ 
щій = свидѣтель, зшз иігШие зирег- 
зііііЬиз ргаезепііЬиз. — II) оставшійся 
въ живыхъ послѣ смерти кого-н., пере¬ 
жившій кого, что, а) съ йаі., аіеі (отс. 
аіеі зирегзіііет еззѳ, пережить кого), 
раігіае (■(•). — р) съ деп.: аііегіиз ѵе- 
зіігйт: діогіае зиае. — у) аЬзоІ.: рагѳп- 
іез (•(•): іе зирегзіііе (у); поэт., іата з., 
вѣчная слава. 

вйрегзііііо, опіз, Г. I) суевѣрный 
страхъ, 1) суевѣріе, з. апіііз: зирегзіі- 
ііопе саріиз, суевѣрный: зирегзііііопет 
іоііеге. — 2) теіоп.: суевѣрнымъ стра¬ 
хомъ связующая клятва (*)*). —И) почи¬ 
таніе мнимаго божества, богослуженіе; 
въ ріиг. = неримскіѳ религіозные об¬ 
ряды (церемоніи), суевѣрные обряды, и 
какъ содержаніе ихъ = богопочитаніе, 
особ, мистическій, суевѣрный культъ, 
Ьозіез орегаіі зирегзііііопіЪиз. 

ѳйрегвіШбзё, айѵ. суевѣрно. 
зйрегвіШозиз, а, нт, I) прорицатель- 

ный, пророческій, уох (*[*). — II) суевѣр¬ 
ный, йейісаііо. 

вйрегвіо, віёіі, віаге, стоять па чемъ, 
a) съ йаі.: согрогіЬиз, іиггіЬиз. — Р) 
(поэт.) съ асе.: аідт: озза. — у) аЬ- 
80І. = стоять вверху. 

вйрегзйт, ійі, еззе, быть въ остаткѣ, 
I) оставаться, а) вооб.: йиае рагіез, 
диае тіЬі зирегзипі іііизігапйае: Шиит 
зирегегаі. диой дегепйіз геЬиз зирѳгез- 
зеі: ^иой Бирегезі, остатокъ (•[•); зирег- 
езі съ иі с. соп). или съ іпГ. (•(•). — 
b) въ част., еще оставаться =- оставаться 
въ живыхъ, аЬзоІ. или йе ехегсііи: ѳх 
іапіа іатіііа: ех ргоеііо; съ йаі. = пе¬ 
режить, раігіае, ридпае. — П) быть или 
находиться въ излишествѣ, а) о неодуш., 
быть въ излишествѣ, быть въ изобиліи, 
вполнѣ хватать (прот. йееззе), диапішп 
аііегі зепіепііае йееззеі апіті, іапіит 
аііегі зирегѳззе йісеЬаі: Іата йоѵі зирег- 
езі (і*): тойо ѵііа зирегзіі, только бы 
хватило жизни (*)*). — Ь) (поэт.) объ 
одуш., быть способнымъ къ чему, ІаЪогі* 

вйрёгиз, а, нт, сотр. вйрёгібг, ей- 
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регі. вйргётиз и зиттиз, I) розіі. зй¬ 
рёгиз, а, ит, вверху находящійся, верх¬ 
ній (прот. іпіегиз), 1) вооб.: гез зире- 
гае: шаге зирегшп, Адріатическое мо¬ 
ре.— 2) въ част., о предметахъ, нахо¬ 
дящихся на или надъ землею, земной, 
надземный, <ііі, небесные боги (•(•): огаѳ 
или аигае (бѣлый свѣтъ, земля •(*); зиЬзі., 
зирегі, бгит и (об.) шп, т. (прот. іп&гі), 
а) небесные боги, небожители. — />) 
свѣтъ, земля = люди, живыя существа, 
Яеіі ай зирегоз (*}*).—Ц) сотр. зйрёгіог, 
бгіз, т. и і. зйрёгійз, бгіз, п. выше на¬ 
ходящійся, выше лежащій, болѣе высо¬ 
кій, высшій, верхній, и рагііі. = верх¬ 
няя часть чего-н. (прот. іпГегіог), 1) соб.: 
въ пространствѣ: рагз соИіз: іазіі^іиіп: 
йопшз, верхняя часть дома: сазіга, ча¬ 
сти лагеря, расположенныя на возвыше¬ 
ніи: Іосиз, возвышеніе (высшій пунктъ); 
отс. тк. ігіЬипаІ (претора), каѳедра.— 
2) пер.: а) по времени и очереди, а) преж¬ 
ній, прошлый, предыдущій, апппз, пох, 
ѵііа, іешрога, сгийеіііаз: аййипі ай зи- 
регіогез іоіійет паѵез ігігетез. — р) 
старшій, по возрасту, ошпез зирегіогіз 
аеіаііз; по вѣку, Біопузіиз; зиЬзі., зи- 
регіогез, старѣйшіе (отс. зирегіогитаеіаз, 
прошлыя времена).—Ь) по положенію, 
вліянію, могуществу и преимуществамъ 
стоящій выше = высшій, важнѣйшій, 
знатнѣйшій, имѣющій преимущество, 
имѣющій перевѣсъ, а) аЬзоІ.: зирегіогез 
огйіпез: аіщиіз зйрегіог, знатный: зире- 
гіог сопіга ітргоЬоз: рориіиз зйрегіог 
Гасіиз езі, одержалъ верхъ; ріиг, зиЬзі., 
зирегіогіЬиз іпѵійеіиг; какъ воен. і. і., 
Гиіі или йізсеззіі зйрегіог, вышелъ, остал¬ 
ся побѣдителемъ. — ^) съ аѣі.: зі зире- 
гіог ееіегіз геЬиз (въ прочихъ отноше¬ 
ніяхъ) еззез.—ІП) зирегі.: А) зйргбтиз, 
а, ит, самый высокій, высочайшій, и 
рагііѣ.== высочайшая, высшая часть чего- 
н., 1) соб., въ пространствѣ: топіез, 
высочайшія верхушки оръ (у). — 2) пер : 
а) по времени, послѣдній, «) »оо(К: пох 
(*)*): тапшп зиргетат ітропеге Ьеіііз, 
окончить войны (!); рагі., зоіе зирге- 
то, при закатѣ солнца (|), айѵ., зиргс- 
тит, въ послѣдній разъ (*|* ср. /2). — 
/?) о послѣднемъ моментѣ жизни, йіез 
(ѵііае), послѣдній день жизни, конецъ 
жизни, день смерти (отс. тк день похо¬ 
ронъ); Ьопог, послѣдняя честь (= по¬ 
хороны съ ихъ церемоніями) ? і^пез, кост¬ 
ры (!): ѣогі, смертный одръ (і*): ѵосаі 
огѳ зиргето, нѣмѣющими устами (у): 
зогз Тгсдае, гибель Т. (і“); зиЬзі., зир- 
гета, бгит, п. аа) послѣднія минуты 

жизни, смерть. — Д0) послѣдняя честь. 
(= похороны и прочія церемоніи); айѵ. 
зиргетшп, въ послѣдній разъ въ жизни.— 
Ъ) по мѣрѣ, степени гс, высшій, вели» 
чайшій, крайній, злѣйшій, суровѣйшій, 
тасіез (■(■): зирріісіит; зиЬзі;., ѵепіит 
ай зиргетшп, роковой часъ насталъ 
(|) — В) зшшпиз, а, ит, самый верх¬ 
ній, высшій, высочайшій, и рагііі. = 
высочайшая часть чего-н. (прот. іпйтиз,. 
ітиз), 1) соб., въ пространствѣ: з^и^ит 
топііз, вершина горы: топіез, вершины, 
горъ: іегтіпиз, крайняя граница: ѵох, 
басъ (прот. іта, дискантъ у): зшппшз 
е§о іп Ігісііпіо, я возлежалъ на первомъ 
(почетномъ) мѣстѣ (|); рагі., з. игЬз, 
верхняя часть г.: з. сиііз, поверхность: 
зшшпаѳ атрЬогае, верхній край: зшп- 
тит ресіиз, верхняя часть: з. іегга, 
поверхность: з. а^иа, поверхность: з. 
іешо, кончикъ: з. итЬо, поверхность 
выпуклости (у): іп зитта засга ѵіа, 
вверху на Священной улицѣ: зитта аЬ 
ипйа, съ поверхности волнъ (|); зиЬзі. 
зиттит, і, п. верхъ, верхушка, а зитто, 
іп зитто: ай зиттит: ай зиттит 
іесіі, вверхъ на крышу галлереи (-)-).— 
2) пер.: а) по времени и очереди, край¬ 
ній, послѣдній (прот. ргітиз), йіез (|): 
аезіаз, средина лѣта: Ьіетз, глубокая 
зима. — Ь) по степени, достоинству, влія¬ 
нію, качествамъ, весьма высокій, высо¬ 
чайшій, величайшій, важнѣйшій, край¬ 
ній, а) о неодуш.: регіеиіит: зееіиз, 
Ьопит: йеогит зиттиз ег§а ѵоз атог, 
безпредѣльная: зитто ,)*иге, весьма 
строго: отпіа зитта іасегѳ, дѣлать все 
возможное: , зитто Іосо паіиз, весьма 
знатнаго происхожденія: іп зитто та- 
дізігаіи ргаееззе, быть первымъ сано¬ 
вникомъ : іп ^ио отпіа зитта зипі, всѣ 
высокія качества: зшптаѳ гез, верхов¬ 
ная власть (поэт. тк. = подвиги) : зитто 
геі риЫісае, въ весьма опасное (крити¬ 
ческое) для государства время; иногда= 
весь, совершенный, полный, гез, главное 
дѣло, сущность дѣла; сопзепзіо, полнѣй¬ 
шее: зТшппа заіиз геі риЫісае, благо 
всего государства: зитта гез риЫіса, 
все благосостояпіѳ государства или все 
государство. — р) о лицахъ, величайшій, 
почтеннѣйшій, лучшій, ѵіг, Ьото, бих, 
ітрегаіог: атіеиз, задушевный; ріиг. 
зиЬзі., зитті еі іпйті, лучшіе н ничтож¬ 
нѣйшіе люди; поэт пеиіг. ріиг., зитта 
йисит Аігійсз, главный изъ вождей. 

8йрегѵасапёпз, а, иш, излишній, а) въ 
хорошемъ смыслѣ, орегае,занятія въ часы 
досуга. — Ь) въ дурномъ смыслѣ, липшій. 
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«епужный, огаііо: атг аНог сопзиі рго 
«ирегѵасапео а^ие іпиіііі Ьаѣеаіиг: зи- 
регѵасапеит езі съ ті. 

зйрегѵасйиз, а, ит, излишній, ненуж¬ 
ный, теіиз, зегто тіЬі Ва^аз Миза 
«ирегѵасиаз Апіопіиз Гасіі, М Антеній 
считаетъ безполезными (і*) зирегѵасишп 
езі съ іпі*.; ех зирегѵасио, напрасно. 

зйрегѵабо, ёге, переходить, гиіпаз; 
карт., преодолѣвать* 

зйрегѵёіюг, ѵесіиз вит, ѵёЬі, проѣз¬ 
жать, рготипіигіит СаІаЬгіае. 

зйрегѵёпіо, ѵёпі, ѵепіит, Іге, I) (поэт.) 
находить, нахлынуть, сгига Іо^иепііз 
іегга зирегѵепіі, покрыла: Ьегез Ьеге- 
бет аііегіиз ѵеіиі ипсіа зирегѵепіі ипсіат, 
вытѣсняетъ (= смѣняетъ). — И) прихо¬ 
дить, а) вооб. = приходить, аЬзоІ. или 
съ баі. — Ь) неожиданно приходить, за¬ 
ставать врасплохъ, неожиданно напа¬ 
дать, аЬзоІ. или съ сіаі.; пер., о неодуш., 
пох зирегѵепіі аіеі: сазиз зирегѵепіі аіеі. 

зйрегѵбіііо, аѵі, аге, летать надъ 
чѣмъ, кѣмъ. 

зйрегѵбіо, аге, летать черезъ, по¬ 
верхъ, перелетать, аЬзоІ. или съ асе., 
іоіпт огЬет (*(*). 

зйріпо, аѵі, аіит, аге, оборачивать 
навзничь, сгибать назадъ, оборачивать 
лицомъ вверхъ, дІѳЬаз, разгребать, взры¬ 
хлять землю (у): зиріпог пазит піеіоге, 
подымаю носъ при запахѣ жаркого (*)*). 

зйріпиз, а, ит, загнутый назадъ, об¬ 
ращенный лицомъ вверхъ, навзничь ле¬ 
жащій, I) вооб.: оз. тапиз, обращен¬ 
ныя ладонью вверхъ (о молящихся ^): 
Іасіиз, стрѣляніе вверхъ: зіегііі зиріпиз, 
храпѣлъ, лежа на спинѣ (і*).— Щ въ 
част.: а) отлогій, покатый, горный. Ті- 
Ьиг (і*) ѵаіііз.— Ь) (поэт.) назадъ иду¬ 
щій, обратный, ипсіа, сигзиз. 

знрраепіШ, или зирроепііеі, нѣсколь¬ 
ко досадно, аЦш аіе^из геі 

зиррагит, і, п. см. зірагіит. 
зиррёбііо, аѵі, аіит, аге, I) іпіг. быть 

достаточнымъ, быть въ достаточномъ 
количествѣ, зирресіііаі шиііііисіо: сш зі 
ѵііа зирресіііаззеі, если бы онъ не 
умеръ.— съ асі или іп с асе, = быть 
достаточнымъ, хватать для чего, іп йіп- 
батепіа; аіяа ге, изобиловать, имѣть 
избытокъ въ чемъ-н. (напр. циіЬиз геЬиз 
зирребііатиз).— II) іг.: доставлять, да¬ 
вать, а) съ асе.: аіеі ігатепіит.— Ь) 
аЬзоІ., помогать, аіеі. 

зиррёііае, а гит, Г. пособіе, помощь, 
зирреііаз (на помощь) ргойсізсі: тііііез 
зирреііаз тіііеге. 

зиррёіо, И Пит, ёге, I) быть 

подъ рукою, быть готовымъ, быть въ до¬ 
статочномъ количествѣ, хватать, поп ра- 
Ъиіі заіізта§па соріа зирреіеЬаі: диіЬиз- 
ситцие ѵігез зирреіеЬапі асі агта Гегеп- 
ба: зі ѵііа зирреіеі, если я буду живъ: пес 
сопзШитзіЬі зирреіеге, не знаютъ, что 
имъ дѣлать; поэт, съ личнымъ субъектомъ, 
поѵіз иі издие зирреіаз боІогіЬиз.— II) 
пер., быть достаточнымъ для чего, до¬ 
ставать, хватать, соотвѣтствовать, гибіз 
Ііп^иа поп зирреіеЬаі ІіЬегіаіі. 

зирріапіо, аѵі, аіит, аге, подставлять 
кому ногу (соб. и пер.), а^т. 

знрріётепіит, і, п. пополненіе, до¬ 
полненіе, какъ воен. і. і., наборъ ре¬ 
крутъ, рекруты для пополненія войска. 

аирріёо, ріёѵі, ріёіит, ёге, попол¬ 
нять, I) соб., снова наполнять, заприте 
ѵепаз (1): іпапіа тоепіа, населять пу¬ 
стой городъ (*)*). — II) пер.: а) дополнять, 
восполнять, а) вооб., изит ргоѵіпсіаѳ 
(все необходимое въ провинціи): ѵі&огет 
йгтііаіе апіті.—р) какъ воен. і. і., 
комплектовать, пополнять рекрутами, 
Іе^іопез: паѵез геті^іо. — Ъ) для полноты 
присоединять, ееіегоз. 

зирріех, ріісіз, собств преклоняющій 
колѣни, т.-е. смиренно умоляющій, сми¬ 
ренный, а) аЬзоІ., зирріех іѳ аб ребез 
аЬрсіеЪаз; пер. о неодуш., тапиз (ріиг.), 
ѵох.— р) съ баі.: аіеі зирріісет еззѳ 
или йегі, умолять, умильно просить ко¬ 
го.— у) съ ргопот. розз. или съ &еп. 
лица умоляемаго, смиренно просящій у 
кого пощады, помощи, защиты: ѵезіег езі 
зирріех: беі: тізегіеогбіаѳ ѵезігае. 

зирріісаііо, опіз, I. всенародное молеб¬ 
ствіе = благодарственное молебствіе, 
благодарственный праздникъ, день мо¬ 
литвы, день покаянія. 

зирріісііёг, абѵ. смиренно, 
зирріісіит, Іі, >п. колѣнопреклоненіе 

для молитвы или полученія наказанія; 
отс. 1) смиреніе предъ богомъ, смирен¬ 
ное моленіе, всенародная молитва, жер¬ 
тва, 1) соб.: ргесіЬиз зиррНсііздие беоз 
ріасаге: зирріісіа бііз бесегпипіиг. — 
2} пер., просьба, обращенная къ людямъ, 
мольба, зирріісіа ге§із. — И) наказаніе, 
казнь, особ, смертная казнь, истязаніе, 
пытка, аб зирріісіит баге аіфп: знтегѳ 
зирріісіит бе аЦо, казнить кого: отпі 
зирріісіо сгисіаге, всячески истязать: аб 
иііітит зирріісіит (самоубійство) рго- 
дгебі: зирріісіит зиѣіге: іеггііаге зир¬ 
ріісіо, устрашать угрозою казни; отс. 
пер., истязаніе, мученіе, бѣдствіе, та- 
Іогит (*|*): заііз зирріісіі іиііззе; теіоп., 
истязаніемъ причиненное увѣчье, раны. 
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а^ш зирріісіо аШсеге, изувѣчить, изу¬ 
родовать кого: (Ііга іе^епз зирріісіа (*(*). 

впрріісо, аѵі, аіиш, аге, смиряться 
предъ кѣмъ, смиренно просить, умолять, 
I) вооб., аѣзоі. или аісі риЫісе: Огаесіз: 
Саезагі рго аЦо.— II) въ част., мо¬ 
литься, взывать къ милосердію боговъ, 
приносить благодарственную молитву, а 
сШз: рег Ьозііаз йііз. 

впррібйо, рібзі, рібзиш, ёге, топать, 
стучать, рейет (ногою). 

виррібвіо, бпіз, Г. топаніе, стучаніе, 
рейіз. 

зиррбпо, рбѳйі, рбзііат, ёге, I) под¬ 
кладывать, подставлять, 1) соб.: тапит 
(у): і&пет іесііз (*(•): аЦй іеггае, зары¬ 
вать въ землю (*(•): а^ш іитиіо или іег¬ 
гае, похоронить (*!*). ресиз адгезіі Йто, 
подгонять (і*): іег^а саѵегпіз, упереться 
плечами о сводъ пещеръ (*(•): РазірЬаё 
зиррозіа йігіо, тайная связь Пасифаи 
(съ быкомъ •{*); рагі. зиррозііиз, а, иш, 
внизу находящійся, лежащій или нахо¬ 
дящійся подъ чѣмъ, а^иа (ф): ідпез зир- 
розііі сіпегі (|). — 2) пер., подвергать, 
покорять, зе сгітіпіЪиз: аеіЬега іп^епіо 
зио (*)*).— II) внизу прикладывать, при¬ 
ставлять къ чему, 1) соб.: Ысет таіи- 
гіз агізііз (і*) сиіігит, приставить (къ 
горлу і*).— 2) пер., а) приводить, при¬ 
соединять, ехетрІа. — Ь) логически под¬ 
чинять, Ьиіс §епегі рагіез диаіиог. — 
с) ставить ниже, менѣе цѣнить, меньше 
почитать, Ьаііо 8атоп (*)*).— III) ста¬ 
вить на чье мѣсто, 1) замѣщать, замѣ¬ 
нять: аЦт іп аіф Іосит: орегае позі- 
гае ййет атісогит * Ьіз (Іасгітіз) ѵепат, 
давать неизсякаемую жилу (і*).— 2) въ 
част., подставлять, подмѣнивать, іезіа- 
тепіит,?регзопат, сегѵат (ф). Рагі. 
вупс. зиррозіа (•]*). 

зпррогіо, аѵі, аіит, йге, подносить, 

подвозить, доставлять, соттеаіит іегге- 
вігі іііпеге: Ггитепіит ех 8е^иапі8.* &и- 
тѳпіит паѵіЬиз (на к.) аісі или ай а^т. 

зиррозіиз, а, ит, см. впрропо 
* 8иррге88Іо, биі8, і\ утайка, зшіісіа- 

Іез (зс. ресипіае). 
зирргеззиз, а, иш, РАй). тихій. 

вирргіто, ргсззі, ргеззит, ёге, да¬ 
вимъ внизъ, отс. I) пускать ко дну, по¬ 
топить, паѵеш.— И) удерживать, а) за¬ 
держивать, останавливать, прекращать, 
зап&иіпет: ѵосет. замолчать (■(•): сіаз- 
зѳт (ходъ флота): Іюзіет, останавли¬ 
вать: ііег или ітреіит; пер.: ігат.— 
Ъ) удерживать, утаивать, скрывать, ре- 
синіаш, пиштоз: ерізіоіаш, іатат йѳ- 
сгеіі. 

виррйіо, аге, вычислять, исчислять,, 

сосчитывать, тк. съ дополн. предл. (съ- 

зйрга, айѵ. и ргаер. I) айѵ. съ сотр.: 
1) о пространствѣ: а) вверху, сверху ѵ 
ошпіа Ьаес, диае зйрга еі зиЬіег зипі, 
ипиіп еззе. — Ь) выше, іоіо ѵегіісе з. 
езі (•)*). — 2) о времени: а) выше, раиь- 
ше, иіі зйрга йетопзігаѵішиз. — Сотр. 
зирегіиз, повыше, выше, иі зирегіиз йе- 
топзігаѵітиз. — Ь) изъ прежняго вре¬ 
мени, зйрга гереіеге (йе а^о), разска¬ 
зывать о томъ, что было раньше.— 3) о 
мѣрѣ = больше, а) соб.: а&ег іогіаззѳ 
ігесепііз аиі еііат зйрга пшшпогит ті- 
ИЬиз етріиз (і*). — Ъ) пер., зйрга йеоз 
Іасеззеге, еще больше (*(*); отс. зйрга 
Яиат, болѣе нежели: гет зйрга іегеі, 
диат бегі роіезі, преувеличитъ до не¬ 
возможности: зйрга ^иат сициат сге- 
йіЪіІе езі, до невѣроятія. — II) ргаер. 
съ асе.: 1) о пространствѣ: а) съ гла¬ 
голами, означающими спокойное пребы¬ 
ваніе, надъ, на, (прот. іпіга), согѵиз еі 
з. (іехігит ЬгасЫит зейіі: з. сариі еззе 
(см. сариі); въ част., а) о географ, по¬ 
ложеніи = по ту сторону, з. гірат КЬепі: 
з. 8иеззи1ат.—/9) о мѣстномъ порядкѣ, 
выше, за, ассшпЪеге зйрга аЦт. — Ъ)- 
съ глаголами движенія: а) надъ, на, з. 
а^й іеггі или паѵі^аге (*{*).— &) вверхъ 
на, ехігѳ з. іеггат. — у) выше, з. а^т 
іге, превосходить кого (і*).— 2) о вре¬ 
мени, передъ, до, раиіо з. Ьапс тето- 
гіат’ з. зерііп^епіезітит аппит.— 3) О’ 
мѣрѣ, сверхъ, свыше, больше, а) соб.: 
з. тіііа ѵі^іпіі.— Ь) пер., ех) з. тойит: 
з. тогет (*(*). з. ѵігез (у). — ^) сверхъ, 
кромѣ, з. ЬеШ Ьаііпі теіит ій диояио 
ассеззегаі, ^иой еіс. — 4) о должности, 

а^т зйрга зотпит ЬаЬеге, имѣть въ 
комъ стража ночного покоя. 

* зйргазсапйо, ёге, переступать, пе¬ 
реходить. йпез. 

зйргёпшз, а, пт, см. 8прегпз. 
8йга, ае, 1. икра ноги. 
зпгейіиз, і, т. сучокъ, отросточекъ,, 

особ, черенокъ, прививная вѣтка, при¬ 
вивной побѣгъ. 

вигйпз, а, иш, глухой, I) соб., тк. 
зиѣзі.; отс. погов., зигйо паггаге ГаЬи- 
Іат или (*[*) зигйіз сапеге, говорить по- 
пустому (у насъ: глухому служить обѣд¬ 
ню): паггаге азеііо ІаЬиІат зигйо (■(•).— 
П) пер.. 1) асііѵ., глухой, нечувстви¬ 
тельный, неумолимый, тепз (•)*): Іедев. 
гет зигйат еззе: зигйае ай отпіа зо- 
Іаііа аигез: зигйі іп ѵоіа йіі (•(•); отс. 
поэт, пер., зигйаѵоіа, невыслушиваемыя» 
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богами (= напрасныя).— 2) разз., не¬ 
слышный, безгласный, тихій, дгаііа (бла¬ 
годарность |). 

зиг^о, см. зиЪгідо. 
зштёро, см. зиЪгеро. 
зпггідо, см. зиЬгідо. 
впггіріо, гірйі, геріиш, ёге,тайно схва¬ 

тывать, тайно уносить, тайно уводить, 
стащить, похитить, украсть, I) соб.: 
пшііоз ІіЬгоз (изъ библіотеки): Раипаш 
(съ помощью хитрости завоевать): Шішп 
ех сизіойіа: <1е тіііе тойііз ипшп (•)*): 
тиііа а Ыаеѵіо. —II) пер., а) вооб:: 
йіет, провести безъ пользы (I): аЦт 
тогіі (*(*): сгітіпа осиііз раігіз, скрыть 
преступленія отъ отца (*(*).—Ь) зиггірі, 
посредствомъ подкупа гс избѣжать нака¬ 
занія.— синкоп, формы: зигрііѳ (|): 
зигриегаі (*(*). 

зштбдо, см. зиЪгодо. 
зигзйт, айѵ. I) вверхъ, зигзит ѵег- 

зиз, вверхъ.— И) вверху, наверху. 
зйз, зйіз, с. (йаі. и аЫ. ріиг. зиіЬиз 

п зпЪпз), I) свинья, боровъ (прот. арег, 
дикій кабанъ); отс. погов., зиз Міпегѵат 
(Іосеѣ, яйца курицу не учатъ.— II) родъ 
рыбы (*(•). 

зизсерііо, бпіз, Г. взятіе на себя, пе¬ 
ренесеніе. 

зизсіріо, сёрі, серіаш, ёге, брать па 
еебя, I) въ качествѣ носильщика, 1) соб., 
носить на себѣ, поддерживать, йіііигае, 
^иіЬиз іЬеаігит зизсірііиг. — 2) пер.: 
брать на себя, а) чтобы исполнить, со¬ 
вершить, печься о чемъ, т о. то = пред¬ 
принимать что, начинать, то = испол¬ 
нять, совершать, регзопат (роль) ѵігі 
Ъопі. саизат> педоііит* тіііііат: соп- 
зііішп, рѣшиться, ойішп, возненавидѣть: 
Ьеііиш (тк. сопіга или айѵегзиз аЦш): 
таіейсшт: зсеіиз іп зѳ: ргойідіа, забо¬ 
титься объ отвращеніи дурныхъ знаменій 
(посредствомъ жертвоприношенія и т. п.): 
засга регедгіпа: іпашіііа еі пеіагіа засга, 
совершать неслыханные и безбожные об¬ 
ряды: риіѵіпаг, приготовлять ложе бо¬ 
говъ, устраивать пиръ богамъ: зеѵегііа- 
іет, употреблять строгость: зизсеріі 
ѵііа сопзиеіисіодие соштипіз, иі еіс., 
жизнь выработала тотъ всеобщій обычай, 
что 2с. — /?) чтобы претерпѣвать = брать 
на себя, навлекать на себя, подвергать 
себя, претерпѣвать, аез аііепшп: іпѵі- 
йіаш: сиірат, провиниться: роепаш: 
регісиіа: іпішісіііаз, навлечь на себя не¬ 
пріязнь, нажить враговъ: ІаЬогет: йоіо- 
гет, предаваться печали, огорчаться.— 
И) какъ берущій, подхватывать, 1) соб.: 
йотіпат гиепіет (у): ідпет Гоіііз (•)*), 

адаат, брать въ ротъ (•)•): сгиогет ра- 
іегіз (•}•).—Въ част.: а) акрп, новоро¬ 
жденнаго поднимать съ земли и этимъ 
дѣйствіемъ признавать его своимъ и вос¬ 
питывать, риегшп: гет риЫісат, сиі 
зизсеріиз ез, гезрісіз, для котораго ты 
рожденъ: ІіЪегоз ех йііа ІіЪегѣіпі зизсе- 
різзе, прижить съ дочерью гс, имѣть отъ 
дочери гс: ех сопсиЫпа зизсерішп еззѳ, 
рожденъ отъ гс. — Ь) кого-н. принимать 
въ число гражданъ, приписывать въ число 
гражданъ, а^т іп сіѵііаіет. — с) полу¬ 
чать, ргоѵіпсіаѳ іоііиз іпѵійіат аЦие 
ойепзіопет. — 2) пер.: а) принимать какъ 
истину = подтверждать, соглашаться, 
диосі іп саиза аіШсіШтшп езѣ, зизсі- 
ріипѣ. — Ь) что-н. принимать = быть 
способнымъ къ восприиятію, быть склон¬ 
нымъ къ чему, сгітеп, геіідіопез.— с) 
подхватывать = въ отвѣтъ говорить, 
возражать, зизсіріѣ АпсЬізез (і*). 

зизсііо, аѵі, аіат, аге, I) поднимать, 
а) вооб., Ііпіеа, раздувать паруса (І): 
іегда іеііигіз, взрывать землю (|), — Ъ) 
въ част., поднимать съ мѣста, ставить 
на ноги сидящаго, іе аЪ іиіз зиѣзеііііз 
сопіга іе іезіет зизсііаЬо, вызову; спя¬ 
щаго, а^т е зотпо, поднять отъ сна, 
разбудить кого тк. аедгоіит, поставить 
на ноги больного (і*); отс. пер., ідпез 
зорііоз, снова раздуть огонь (*)•): ехзііп- 
сіоз ідпез (атогіз), снова зажечь (і*).— 
II) возбуждать, а) приводить въ движе¬ 
ніе, расшевелить, ободрять, іасепіет Ми- 
зат (*{*): ѵігоз іп агта (|). — ѣ) возбу¬ 
ждать, причинять, производить, ЪеІІит 
сіѵііе, саейет (*(•). 

1. зпзресіпз, а, пт, РАф*. подозри¬ 
тельный, возбуждающій подозрѣніе, на¬ 
влекающій на себя подозрѣніе, аѣзоі. или 
съ йаі. регз (въ чьихъ глазахъ) г съ деп. 
(ЬаЪеге аЦш зизресіит геі акуз, подо¬ 
зрѣвать кого въ чемъ). 

2. зизресійз, йз, т I) смотрѣніе 
вверхъ, взираніе, а) соб.: асіЪегішп ай 
Оіутрит (•(*). — Ь) ліеіоп., вышина, 
іиггіз ѵазіо зизресіи, чрезвычайно вы¬ 
сокая (•)*). — II) пер., уваженіе, уди¬ 
вленіе, 

зизрепйішп, Іі, п. вѣшаніе, повѣше¬ 
ніе, зизрепйіо регіге, ріиг., ргаеЬиіі Ша 
агЪог тізего зизрепйіа соііо (I), 

зизрепйо, репйі, репзит, ёге, вѣ¬ 
шать, повѣсить, 1) соб.. а) вооб.: агсшп 
(у); (на вопросъ* на чемъ?) съ ех, аЪ, 
йе с. аЫ., поэт, съ аЫ.; (на вопросъ: 
гдѣ?) съ іп с. аЫ.; поэт., рісіа ѵиііит 
тепіепщие іаЪеІІа. устремлять свои взоры 
и вниманіе на картину: зизрепзиз іаЬи- 
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Іат Іасегіо, съ доскою (висящею) на 
плечѣ. — Ъ) въ част.: а) въ честь бога 
въ храмѣ вѣшать = посвятить, агта 
(іиігіпо (•(*): ѵезіітепіа <1ео тагіБ (1).— р) чтобы лишить жшшп, вѣшать, зе, 
повѣситься: зе <1е йси: аЦш іп оіеазіго: 
аЦш агЬогі (агѣоге) іпГеІісі. — II) пер.: 
1) дѣлать такъ, чтобы что-н. было вы¬ 
соко — поднимать вверхъ, возвышать, 
іесіит іиггіз: іеііигет зиісо іепиі, вспа¬ 
хивать, взрыхлять землю (*}-). зизрепзиз 
ргітоз іп агіиз, поднявшись на цыпочки 
(1). — 2) дѣлать такъ, чтобы что-н. 
какъ-бы висѣло, держать въ висячемъ по¬ 
ложеніи, а) соб.: а) вооб., особ, въ 
рагі. регГ. зизрепзиз = висячій, нося¬ 
щійся, легко скользящій, легкій, сштиз 
зизрепзиз (іп адиа): зизрепзіз іепііег 
аііз: іегге зизрепзоз дгагіиз, выступать 
легкимъ шагомъ, ступать осторожно, 
итти на цыпочкахъ (*}-).—р) строить на 
сводахъ, на аркахъ, Ьаіпеоіа. — у) под¬ 
пирать, пшгшп іигсиііз: іідпіз сопіідпа- 
ііопет, взвинчивать вверхъ. — Ъ) пер.: 
а) останавливать, превращать, Йеішп 
(*}-).—р) оставлять нерѣшеннымъ, геш 
шесііо гезропзо. — у) держать въ неиз¬ 
вѣстности, приводить въ недоумѣніе, 
ехзресіаііопет аіф: апітоз ехзрѳсіа- 
ііопе: апітоз йсіа дгаѵііаіе (і*). 

зизрепзиз, а, ит, РАсЦ. а) зависящій, 
находящійся въ зависпмости, биЬіі еі 
зизрепзае ех Гогіипа ййеі, поп ехіппзе- 
сиз аиі Ьепе аиі шаіѳ ѵіѵепсіі гаііопез 
зизрепзаз ЬаЪеге, не считать житейское 
счастіе и несчастіѳ зависящимъ отъ 
внѣшнихъ обстоятельствъ.—Ь) неизвѣст¬ 
ный, нерѣшенный, сомнительный, ошпіа 
сгапі зизрепза: ехзресіаііо зизрепза. гез 
(критическое положеніе). — с) колеблю¬ 
щійся, нерѣшительный, сомнѣвающійся, 
іпіег зреш теіипцие апіті (въ душѣ): 
зизрепзиз <іе зіаіи аіф. 

зизрісах, сасіз, I) склонный къ подо¬ 
зрѣнію, недовѣрчивый. — II) пер., подо¬ 
зрительный, возбуждающій подозрѣніе. 

1. зизрісіо, зрехі, зресіши, ёге, I) 
іпіг. смотрѣть вверхъ, глядѣть вверхъ, 
іп саеіиш. — П) гг.: 1) смотрѣть вверхъ 
на что-н., а) соб.: саеіиш.— ѣ) пер., 
смотрѣть съ удивленіемъ = высоко ста¬ 
вить, почитать, уважать, ѵігоз: зизрі- 
сіепйа езі йдига, достойна удивленія.— 
2) въ част., украдкою смотрѣть на кого, 
теіоп. = подозрѣвать кого, зизресіиз 
геді еі ірзе ешп зизрісіепз. — зизре¬ 
сіиз, а, ит, см. особо. 

2. зизрісіо (зизрШо), бпіз, Г. I) по¬ 
дозрѣніе (ріиг. = поводы къ подозрѣнію, 

подозрительныя обстоятельства, подо¬ 
зрительные знаки), аЪзоІ. или съ деп. 
оіу.; отс. іп Ьас ге пиііа зиЬезі зизрісіо: 
зизрісіопеш ЬаЬеге = имѣть подозрѣніе, 
подозрѣвать, и = быть въ подозрѣніи, 
быть подозрительнымъ: іп зизрісіопе еззѳ 
аісі, быть подозрительнымъ для кого: 
езі зизрісіо съ асе. с. іпй, поп аЬезі 
зизрісіо съ слѣд. диіп с. соп].; аісі іп 
зизрісіопеш ѵепіі (возбуждаетъ въ комъ 
подозрѣніе) съ асе. с. іпГ.; но аф аісі 
ѵепіі іп зизрісіопеш, кто-н. становится 
для кого подозрительнымъ, навлекаетъ на 
себя чье подозрѣніе (тк. <іѳ аф ге).— 
ІІ)*пер., чаяніе, догадка, мысль, йеогшп: 
Ъиф (іерепйепііз іешрезіаііз* аіііпдеге 
аф зизрісіопе, догадываться о чемъ: 
зизрісіопеш ЬаЪеге съ асе. с. іпГ. 

зизріеібзё, айѵ. подозрительно, съ по¬ 
дозрѣніемъ, подозрительнымъ образомъ. 

зизріеібзиз, а, иш, I) склонный къ 
подозрѣнію, недовѣрчивый. — II) подо¬ 
зрительный, возбуждающій подозрѣніе. 

зизріеог, аіиз зит, агі, I) подозрѣ¬ 
вать, піЬіІ <1е іпзійііз. гез пеГагіаз, съ 
асе. с. іпГ.— И) пер., догадываться, 
предполагать, представлять себѣ, іп ео 
йдигат'йіѵіпат; съ допел, предл.; съ 
асе с іпй, іоге иі еіс. 

* зизрігаійз, йз, ш. глубокое вздыха¬ 
ніе, глубокій вздохъ (у). 

зизрігіійз, йз, ш. глубокое вздыха¬ 
ніе, стенаніе, охапіе. 

зизрігіит, Іі, п. вздохъ, стопъ; отс. 
зизрігіа ігаЬеге, вздыхать (•)*). 

зизріго, аѵі, аіит, аге, I) іпіг. глу¬ 
боко вздыхать, стонать, охать, а) вооб.: 
оссиііе; тк. = оханіемъ выдавать свой 
страхъ или тревогу, съ пе с. соп). (•)*).— 
b) (поэт.) въ част., іп аф или іп аф, 
вздыхать по кощ». — П) (поэт.) іг. взды¬ 
хать, тосковать Дю гс, СЫоёп. 

зизріііо, бпіз, Г. см. 2 зизрісіо. 
зизіепіо, аѵі, аіит, аге, I) поддержи¬ 

вать, 1) соб : ігаігеш гиепіеш Дехігй 
(І*): апішиз іп агйоге ридпае согриз зи- 
зіѳпіаѵегаі.— 2) пер.: а) поддерживать, 
геш риЫісаш: ашіеоз ййѳ: те ипа соп- 
зоіаііо зизіепіаі. — Ь) содержать, про¬ 
кармливать, зе ашіеогиш ІіЬегаІііаіе. — 
c) выдерживать, переносить, устоять 
противъ, шаегогеш: ішреіиз Ьозііиш: 
Ьозіеш: аедгѳ із йіез зизіепіаіиг, этотъ 
день съ трудомъ выдерживаютъ (= вотъ 
былъ денекъі): Гашеш ресогѳ утолять; 
аЪзоІ, выдерживать, держаться, устоять, 
пес пііга зизіепіаіигі йіегіпі, пізі еіс.: 
аедге зизіепіаіиш езі. — И) удерживать, 
задерживать, 1) соб.: раиіізрег а геде 
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«изіепіаіі.—2) пер., откладывать, отла¬ 
гать, шаіиш. 

зизііпёо, іКпйі, іепіши, ёге, I) держать 
«верху, 1) соб.: а) поддерживать, под¬ 
пирать, держать, зе, держаться на но¬ 
гахъ, зе аіарзи: ѵіх агша: іпйгтоз агіиз 
Ьасиіо (|). — Ъ) поддерживать = носить 
на себѣ, держать на себѣ, имѣть на 
себѣ, Ъоѵет: соіитпае еі Іетріа еі рог- 
Іісиз зизііпепі: Іаріз аІЬиз росиіа зизіі- 
пеі (і): Гигсіз зресіасиіа зизііпепііѣиз; 
отс. о деревьяхъ, рота (+).—2) пер.: 
а) выдерживать, переносить, брать на 
себя исполнять что, «) вооб.: саизат 
(долгъ): саизат риЫісат: типиз іп ге- 
риЫіса: ѵиіпега, ісіит: ѵіт тогЬі: са- 
зит ЬеШ: роепат: роіепііат аіф: еоз 
^иегеп^е5 поп зизііпиіі, не могъ устоять 
противъ ихъ жалобъ; отс. зизііпео съ 
іпі. ѵ*|-) или съ асе. с. іпГ., я въ состоя¬ 
ніи, я могу; поп зизііпео съ іпГ., я не 
могу, я не въ состояніи.—/9) въ част., вы¬ 
держивать нападеніе непріятеля, устоять 
противъ г с, Ьозіішп ітреішп, орридпа- 
ііопет. ргоеііит. питегит Ьозііит: Ьо- 
зіез* зе аЬ е^иі^а^и, устоять противъ :с: 
ай Ьаес зизііпепйа, чтобы выдержать эти 
нападенія. — аЬзоІ., держаться, проти¬ 
востоять, устоять, зезе йіиііиз зизііпеге 
поп роззе. — Ь) содержать, прокармли¬ 
вать, пероіез (і*). — с) поддерживать, 
охранять, атіеит ІаЬепІет: апітоз (му¬ 
жество) ридпапііит. — И) удерживать, 
задерживать, останавливать, 1) соб.: 
е^ио8 іпсііаіоз: регіеггііит ехегсііит 
зі^па, остановить войско, остановиться 
съ войскомъ: ітреішп.—2) пер.: а) 
удерживать, воздерживать, ітреіит Ъе- 
пеѵоіепііае или (*)*) ігае: аззепзіопет или 
аззепзит: зе, воздержаться: зе аЬ аз- 
зепзи. — Ъ) задерживать = замедлять, 
откладывать, гет іп посіет: зе, задер¬ 
жаться, промедлить. 

* 8П8ІОІІО, ёге, поднимать вверхъ, іп- 
іегйшп зизіоіііі ай аеіііега ѵиііиз (і*). — 
-Ср. Іоііо. 

знзігіп^о, зизігіеіііз, см. зиЪзІгіп^о. 
зйзигго, аге, шумѣть, шелестѣть, 

журчать, жужжать; въ част:, говорить 
шопотомъ, шушукаться, шептаться. 

1, зйзштиз, а, ит. шепчущій, шу¬ 
шукающій (і*). 

2. 8йзигпіз, і, т. ш}мъ, шелестъ, 
жужжаніе; въ част., шептаніе, шо¬ 
потъ. 

8йШІ8, е, сшитый, составной (*)-). 
зйібг, бгіз, т. сапожникъ, башмач¬ 

никъ. 

вйиз, а, иш, ргопот. розз., свой, ему, 
имъ принадлежащій, его, пхъ собствен¬ 
ный, I) соб.: 1) вооб.: а) аф.: «) вооб.: 
зиа. тапи зегірзіі, собственноручно: аЦт 
зиит Гасеге, пріобрѣсть (куплею) въ соб¬ 
ственность.— /9) съ ргоргіиз, зиа сищиѳ 
Іаиз ргоргіа йеѣеіиг. — у) съ йаі. еІЬіс. 
8іЬі: зио зіЬі Ьипс діайіо іи^иіо. — й) 
усилеішоѳ приставками ріе или теі, зиа- 
ріе тапи, собственноручно. — Ь) зиЬзІ.: 
а) зиі, свои (= свои люди, друзья, и= 
родные, родственники). — р) зиит, і, п. 
и зиа, бгит, п. свое добро, имущество. — 
2) прегн.: а) свой = опредѣленный, на¬ 
значенный, надлежащій, зиит питегит 
ЬаЬеге: зио Магіе ри^паге, надлежащимъ 
(приличнымъ для него, ихъ) образомъ 
сражаться: Іетроге зио: іиге зио, по 
всѣмъ правамъ, по всей справедливо¬ 
сти. — Ь) свой = благопріятный, благо¬ 
пріятствующій, благосклонный (прот. 
аііепиз), зиі йіі (і): з. ѵепіиз (1*): иіе- 
Ъаіиг рориіо зио: зио Іосо ри§пат Га¬ 
сеге, въ благопріятной мѣстности зио 
тахіте Іетроге аЦие аііепо Ьозііѣиз 
Ъеііит іпсіреге. ріигез орега Гогепзі зиоз 
гесійійегаі, своими сторонниками, при¬ 
верженцами.— с) свой, его, ихъ = ему 
(ей, имъ) принадлежащій, собственный, 
не чужой, зиі йеі аиі поѵі: уізсит, ^иосі 
поп зиа зетіпаі агЬоз (*}*).— й) самому 
себѣ принадлежащій = свободный, не¬ 
зависимый, роіегіі зетрег еззе іп йізри- 
Іапйо зииз, быть самостоятельнымъ, ори¬ 
гинальнымъ: ѵіх зиа егаі, съ трудомъ 
владѣла собою (|).— И) нер.: а) иногда 
вмѣсто е^из, іпсійіі іп еапйет іпѵійіат, 
^иат раіег зииз.— Ь) рѣже вмѣсто §еп. 
оіу. зиі. іщигіа зиа, ему, имъ нанесен* 
ная обида: зииз ассизаіог, его. 

зуІІаЪа, ае, Г. слогъ. 
* зуІІаЪаІіш, айѵ. по слогамъ. 
зутрЬбпІа, ае, Г. гармоническая му¬ 

зыка, стройная музыка, концертъ 
вутрЬбпіасиз, а, пт, къ музыкѣ 

относящійся, къ капеллѣ принадлежащій; 
риегі, зегѵі или Ьотіпез, рабы-музыканты, 
капелла, оркестръ. 

зутрбзХшп, К, п. пиръ (заглавіе 
одного изъ сочиненій Платона). 

* зупёйгиз, і, т засѣдатель коллегіи. 
зуп&гарЬа, ае, Г. расписка, долговое 

свидѣтельство, вексель; отс. Гасеге зуп- 
дгарЬаз сит аЦо, писать съ кѣмъ дол¬ 
говыя расписки (= брать съ кого долго¬ 
выя расписки). 

зупбййз, йопііз, т. сиаръ зубастый 
(морская рыба). 
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т. 
Т. 1., какъ сокращеніе = Тііиз; далѣе 

Ті. == ТіЪегіиз. 
ІаЪеІІа, ае, Г. дощечка, табличка; 

теіоп., а) корыто (!).— Ь) вѣеръ, опа¬ 
хало (|).— с) шашечница (у). — (1) кар¬ 
тина.— е) доска, на которой писали, 
аЬіедпае (!); отс опять теіоп. (въ ріиг., 
если было много листовъ), а) = письмо, 
записка. — р) = документъ, контрактъ, 
протоколъ, акты (бумаги), іаЬеІІае риЫі- 
сае, документы государственные: ІаЪеІ- 
Іае диаезііопіз, допросные протоколы.— 
і) памятная дощечка, которую вѣшали 
въ храмѣ,— &) дощечка для подачи го¬ 
лоса, а) въ комипіяхъ при избраніи дол¬ 
жностного лица (избиратель писалъ на 
дощечкѣ имя своего кандидата) или при 
рѣшеніи вопроса о принятіи законопро¬ 
екта (избиратель получалъ двѣ дощечки— 
одну съ надписью II. К., т.-е. иѣі грдаз, 
какъ предлагаешь = я согласенъ, другую 
съ надписью А., т.-е. апіщио, оставляю 
попрежнему = отвергаю).—р) въ судахъ 
(каждый судья имѣлъ три дощечки: одну 
съ надписью А. (=аЬзо1ѵо), другую съ 
надписью С. (= сопйепто) и третью съ 
надписью N. Ь. (=поп Іщиеі, неясно, 
дѣло представляется неяснымъ). 

ІаЬеІІагіиз, а, пт, I) относящійся къ 

письмамъ, бумагамъ, зиЬзі. ІаЬеІІагіиз, 
Іі, т. письмоносецъ. — И) относящійся 
къ дощечкамъ, табличкамъ для подачи 
голоса, касающійся подачи голоса (въ 
комиціяхъ), Іех 

ІаЪёо, ёге, I) таять, распускаться, 
истлѣвать, исчезать.— И) (поэт.) пер., 
капать, течь, быть мокрымъ, агіиз заіе 
(отъ морской воды) іаЬепіез: &епае 1а- 
Ъепіез, мокрыя отъ слезъ. 
ШЪсгпа, ае, 1*. дощатый домикъ, ба¬ 

лаганъ, а) хижина, раирегшп ІаЬегпае 
(!).— Ъ) лавка, мастерская, іопзогіз, цы- 
рюльня (!): ІіЬгагіа: аг^епіагіа, мѣняль¬ 
ная лавка, вексельная контора; особ, 
лавочка, трактиръ, гостиница, сіеѵег- 
Іеге іп ІаЬегпат. — с) галлерея со сво¬ 
домъ въ циркѣ для удобства зрителей. 

ІаЪегпдсйІиш, і, п. I) шатеръ, па¬ 
латка, тііііаге, походная палатка. — 
II) наблюдательный постъ, избираемый 
внѣ города авгуромъ для наблюденія 
примѣтъ передъ комиціями, сареге ІаЬег- 
пасиіит, избирать мѣсто для гаданій, 
гесіе, правильно (согласно съ обрядными 
правилами): ѵіііо, неправильно. 

* ІаЪегпагІпз, Іі, ш. лавочникъ. 
ІаЬёз, із, Г. I) таяніе, тлѣніе, нетлѣніе,. 

гніеніе, разложеніе, а) вооб.: ІаЬез са~ 
сіаѵега аЪзишеЬа!.— Ь) въ част., а) исто¬ 
щеніе,чахотка. —р) распространяющаяся 
порча, зло, язва, пер., іепогіз сгезсеп 
Ііз. — И) жижа, жидкость, гной, піѵіз, 
зап^ліпіз, ѵепепі (!). 

ІаЪезсо, ІаЪйі, ёге, мало-по-малу 
таять, истлѣвать, разлагаться, исто¬ 
щаться, чахнуть, исчезать, об. съ аЫ. 
(отъ чего). 

* ІаЬЫйІпз, а, ига, истощающій, 
тогз (!). 

ІаЫсіиз, а, пт, I) мало-по-малу таю¬ 
щій, тлѣющій, піх; поэт, пер., тепз.— 
И) асііѵ. = мало-по-малу истощающій, 
истребляющій, снѣдающій, Іиез (!). 

іаЪйІа, ае, і. доска, 1) соб. ІаЬиІат 
аггірегѳ йе паиіга^іо. — II) пзеіоп.: а) 
лавка, скамья, зоіѵепіиг гізи ІаЬиІае, 
отъ смѣха будутъ ломаться скамьи (!).— 
Ь) шашечница.—с) расписанная доска, 
а) (съ и безъ ріеіа) картина.— р) 1. ѵо- 
Ііѵа, картина, принесенная по обѣту 
(потерпѣвшимъ кораблекрушеніе !). — 
<І) доска для письма, а) вооб., Іосиіі ІаЬи- 
Іадие (!): ІаЬиІат ропеге (положить).— 

Р) таблица законовъ, ИЪеІІиз XII ІаЬи- 
Іагит.— у) аукціонная доска (съ обозна¬ 
ченіемъ продаваемыхъ вещей), асіезі асі 
ІаЬиІат (на аукціонѣ): асі ІаЬиІат ѵе- 
піге — 6) проскрипціонная доска, про¬ 
скрипціонный списокъ, потеп геіеггѳ іи 
ІаЬиІаз Зехіі Козсіі. —а) доска съ обо¬ 
значеніемъ голосовъ, собранныхъ въ ко¬ 
миціяхъ, ргіта ІаЬиІа ргаего^аііѵа. — 
%) реестръ, списокъ, протоколъ, кон¬ 
трактъ, договоръ, ІаЬиІагиш сига: іп 1а- 
Ъиіаз геіегге, заносить показаніе въ про¬ 
токолъ.— ц) ІаЬиІае, счетныя таблицы, 
сопйсеге ІаЬиІаз: ІаЬиІае поѵаѳ, новыя 
долговыя книги, которыми объявлялись 
недѣйствительными старые долги. — г) съ 
и безъ риЫісае, государственныя бумаги, 
документы, акты, архивъ.— х) завѣща¬ 
ніе, іп ІаЬиІаз тиіііз Ьаес ѵіа іесіі Пег 
(!).—е) мѣняльный столъ, вексельная 
контора, 8ех1іа. 

ІаЪйІагІиш, Іі, п. архивъ. 
ІаМІаіІо, бпіз, Г. настилка изъ досокъ, 

надстройка изъ досокъ, ярусъ. 
ІаЬйІаіит, і, п. об. ріиг. ІаЪпІаіа, 

бгит,п. I) связка изъ брусьевъ, настилка, 
Іиггіит: зитта (верхняя).— II) въ част.. 
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ярусъ, этажъ, і. зшшпа (і*): іиггіз чиа- 
іиог іаЪиІаіогит; пер., ярусъ винограда, 
обвивающаго дерево. 

іаЬиш, і, п. I) зараза, чума.— И) 
(поэт.) теіоп., гноевидная матерія,, гной, 
особ, запекшаяся иди испортившаяся 
кровь. 

іасёо, іасйі, ІасИит, ёге, I) іпіг. мол¬ 
чать, а) о липахъ, аЬзоІ. или (іе аЦа 
ге. —■ Ь) о птицахъ, ѵеге ргіиз ѵоіисгез 
іассапі, аезіаіѳ сісабае (ф). — с) о не¬ 
одуш., безмолвствовать, быть безмолв¬ 
нымъ, іасеі отпіз а^ег (ночью ф); рагі. 
іасепз, безмолвный, тихій, Іоса (о под¬ 
земномъ царствѣ у). — (і) пер., объ аѣзіг.: 
іасеге іпбоіет Котапат, природныя спо¬ 
собности не обнаруживаются.— И) іг. 
умалчивать, молчать о чемъ, геш беіа- 
іат аб аЦт: агсапа бе а^о: акрп(ф); 
разз., бісепба іасепба Іосиіиз, сказавшій 
то, что стоило и чего не слѣдовало бы 
говорить (ф); поэт. тк. съ асе. с. іпі. 

іасііё, абѵ. I) молча, тихо, аЦб іасііе 
ЬаЬеге, умалчивать о чемъ, ак}б поп іа¬ 
сііе іегге. — II) тихо, тайно, регіге. 

Іасііигпііаз, аііз, і. а) молчаніе, безмол¬ 
віе, іезіішп: сигіае. — Ь) молчаливость, 
скрытность, ѣотіпіз. 

іасИигпиз, а, ит, I) молчаливый, 
Ьото: оЪзііпаііо, упорное молчаніе: іі- 
пеаз разсез іаеііигпиз, нечитаемая (по¬ 
тому что книга молчитъ, если ея не чи¬ 
таютъ у). — II) (поэт.) пер., безмолвный, 
безшумный, тихій, гіра, зііепііа. 

іасііиз, а, шп, РАб]. I) разз.: 
1) о чемъ не говорятъ, умалчиваютъ, 
а^б іасііит геііпдиеге, не говорить о 
чемъ: іасііит раіі а^б, сносить молча, 
не говорить о чемъ: иі іасііит іегаз, 
чтобы я при этомъ молчалъ: поп іегез 
іасііит, я не буду молчать: пе іб диібет 
аЬ Тигпо іиііззе іасііит, и это не было 
оставлено безъ возраженія со стороны 
Т.; зиЬзі., іасііит, і, п. тайна, ѵиі^аіог 
іасііі (ф).-— 2) пер.: а) молчаливый, аз- 
зепзіо: іпбиііае (наступившее само со¬ 
бою).— Ь) что происходитъ въ тишинѣ = 
тайный, скрытный, ѵиіпиз (ф); зибісіиш: 
зепзиз, неясное чувство. — II) асііѵ.: 
1) молчащій, неговорящій, безмолвный 
(прот. Іодиах), сопсШшп: те іасііо, если 
я буду молчать: Ьос іасііиз ргаеіегіге 
поп роззиш: сопіитеііащ іасііиз іиііі: 
іасііиз аіеі оз теит ргаеЬео (показываю): 
іасііа Іитіпа, неподвижные глаза (ф): 
тігагі зесит іасііиз (ф): іасііа іесит 1о- 
Чиііиг раігіа.— 2) пер., безмолвный, без¬ 
шумный, тихій, йзіиіа (ф): петиз (*(-): 
ѵох, тихій голосъ (= шопотъ ф): ехзрѳ- 

сіаііо; зиЬзі., рег іасііит, тихо, безъ 
шума (ф). 

іасійз, Из, т. троганіе, прикосновеніе^ 
пер., а) вліяніе, дѣйствіе, Іипаѳ: саеіі 
(ф). — Ь) осязаніе, чувство осязанія. 

іаеба (іёба), ае, і. смолистое дерево 
(кусокъ), особ. Факелъ изъ смолистаго 
дерева, а) вооб., іаебае агбепіез. — Ь) 
свадебный Факелъ, ^аііз (ф); отс. (поэт.) 
теіоп. = свадьба, бракъ. 

іасбёі, іаебйіі и іаезнт езі, ёге, 
ітрегз., имѣть отвращепіе (къ кому, че¬ 
му), іаебеі а^т аіф геі, кто-н. чув¬ 
ствуетъ отвращеніе къ чему, кому-н. 
надоѣло, наскучило что (напр. поз ѵііае, 
намъ опостылѣла жизнь). 

* іаебШг, Гёга, Гёгит, носящій Фа¬ 
келъ, факелоносный, беа (о Церерѣ, 
искавшей съ факеломъ изъ смолистаго 
дерева съ горы Этны свою похищенную' 
дочь). 

іаебіиш, Іі, п. отвращеніе къ чему 
вслѣдствіе пресыщенія, скука, аЬзоІ. или 
съ &еп. оу. 

іаепіа, ас, Г. повязка, лента, особ, 
головная повязка (у), 

іасіёг, Іаеігё, см. іеіег, ісігс. 
ійіагіз, е, къ лодыжкамъ относящій¬ 

ся, принадлежащій, іипіса, доходящая 
до пятокъ; зиЬзі., іаіагіа, іит, п. а) по¬ 
дошвы съ крыльями, крылья на ногахъ 
(приписываемыя Меркурію, Персею и 
др.).— Ь) туника, доходящая до лоды¬ 
жекъ, таларъ (ф). 

іаіёа, ае, ?. прутъ, палочка, а) не¬ 
большая, съ желѣзнымъ на верху крюч¬ 
комъ, колъ, который вбивали въ землю, 
чтобы ранить лошадей непріятельской 
конницы. — Ь) іаіеа іеггеа, яселѣзныя по¬ 
лоски (употреблявшіяся у британцевъ 
вмѣсто денегъ). 

іаіепішп, і, п. (§еп. ріиг. об. іаіеп- 
ійт) талантъ, I) какъ мѣра вѣса у гре¬ 
ковъ, около 64 фунтовъ, іеггі сапбібі іа- 
Іепіа С: аигщие еЬогіздие іаіепіа (ф).— 
II) какъ сумма денегъ въ разныхъ го¬ 
сударствахъ въ разное время различной 
цѣнности (аттическій талантъ = 60 ми¬ 
намъ, прибл. 1500 р.). 

іаііо, бпіз, Г. возмездіе. 
Шіз, е, такой, такого качества, I) во¬ 

об., а) вооб.: іаіі сопзіііо ргоЬаіо.— 
Ь) съ указаніемъ на дальнѣйшее, слѣ¬ 
дующій, іаііа іаіиг (ф).— II) прегн., а) =» 
столь великій, столь значительный, столъ 
необыкновенный, столь похвальный, ѵіг, 
Гасіпиз.— Ъ) = столь презрѣнный, столъ 
низкій, столь унизительный, іасіпиз: 
сопбісіо. 
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іаіра, ас, і. (у поэт. тк. т.) кротъ. 
Шиз, і, ш. лодыжка на ногѣ; отс. 

шеіоп., а) пята, пятка, ригрига изяио 
асі іаіоз бстізза: гесіо іаіо зіаге (карт.= 
получить одобреніе, понравиться •}•).— 
Ь) шеіоп., первоначально приготовляв¬ 
шаяся изъ лодыжекъ извѣстныхъ живот¬ 
ныхъ продолговатая игральная кость 
(съ двумя круглыми сторонами; прочія 
четыре были отмѣчены очками: 1, 3,4, 6), 
іаііз Іисіеге, играть въ кости. 

іат, асіѵ. столь, до такой степени, 
такъ, съ и безъ соотвѣтств. диаш (какъ), 
съ иі, зиі с. соп}.; отс. диат... іат пе¬ 
редъ сотр. и зир., чѣмъ... тѣмъ, 

іатбій, I) столь долго, 
ііітёп, асіѵ однако, все-таки, при всемъ 

томъ; отс. еі іатеп піЬіІо тіпиз, и тѣмъ 
не менѣе, 

іатёпеізі, хотя. 
іатеізі, соп]. хогя (об. со слѣд.іатеп); 

безъ соотвѣтств. предлож.,хотя=однако. 
іатциат, асіѵ. такъ какъ, какъ, слов¬ 

но, будто (такъ сказать), аѣзоі. или со 
слѣд. зіс, ііа или Нет; отс. іапциат, 
зі или одно іапщиат, какъ если бы = 
какъ будто бы, словно, точно. 

іапбёт, асіѵ. I) наконецъ, отс. іапбет 
Зат или іапбет аіщиапбо, наконепъ-то; 
тк. при ітрегаі. одно іапсіет: іапсіет 
безіпе, переотань же наконецъ (ф). — 
II) въ част.: а) для выраженія сильнаго 
возбужденія, въ вопрос, предл. = же, 
скажн(-те) на милость, циіб іапсіет а&е- 
Ьаііз? циоиздие іапсіет? — Ь) какъ вы¬ 
раженіе удивленія, еп іапсіет! 

іап^о, іёіі^і, іасіпт, ёге, трогать, 
дотрогиваться, касаться, I) физич., а) 
вооб.: тепіо зоіит (*}*).— Ъ) хватая, 
дотрогиваться, касаться, таігопат (у): 

сЬогбаз, ударять по струнамъ (ф).— с) 
окропляя, дотрогиваться, отс. а) опры¬ 
скивать, окроплять, согриз а^и5 (у).— 
Р) окуривать, іасіа зиііиге оѵіз (ф). — 
6) поражая, ударяя, дотрогиваться = 
поражать, ударять, а^т Йа§е11о (ф): 
іиітіпе или бе саеіо іасіиз, пораженный 
молніею.—е} прикасаться = а) = брать, 
отнимать, поп іегипсіит сіе ргаесіа. пиі- 
Іита^гит аЬ тѵііо. — р) получать, аЦб 
соттипі потіпе.— у) (поэт.) трогать, 
пробовать, ѣсть, сіѣоз сіепіе: поп Ша 
(согрога) іеіі^еге Іирі. — 1) мѣста касать¬ 
ся, а) вступать, входить, проникать, 
Сгеіеп (у): ргоѵіпсіат: іегтіпит типсіі 
аггаіз (ф).— р) съ мѣстностью соприка¬ 
саться, граничить, примыкать, ѵіііа іап- 
§іі ѵіат: сіѵііаз КЬепит іапдіі. — II) 
умств., а) вооб., трогать, производить 

впечатлѣніе, тіпае Сіобіі тосіісѳ те 
іап^ипі: ѵоіа іеіі^еге беоз (|): іеіідегаі 
апітит тетогіа пероіит (онъ вспомнилъ 
о внукахъ); рагі. іасіиз, а, ит, пора¬ 
женный, возбужденный, проникнутый, 
сирібіпѳ (!): геіі^іопе —Ь) въ рѣчи: 
касаться, упоминать, Іеѵііег шштциоб- 
Яие іап§ат.—с) (поэт.) браться, при¬ 
ниматься за что, сагіпіпа. 

іапцпат, см. іатциат. 
іапіізрёг, абѵ. пока, покуда, между 

тѣмъ; со слѣд. бит = такъ долго (до 
тѣхъ поръ), пока. 

іапібрёгё, разд. іапіо брёге, абѵ. съ 
такимъ трудомъ, съ такимъ усиліемъ; 
при асЦ. = столь, въ такой степени. 

іапійіиз, а, ит, столь малый, столь 
незначительный; зиЪзі., іапіиіит, і, п. 
такая малость, аѣзоі или съ деп. (зі 
іапіиіит тогае Гиіззеі); отс. сиг іапіиіо 
ѵепіегіпі, за безцѣнокъ, 

іапіиш, см. іапіиз, а, ит. 
іапіиттббо, только, іапіиттобо пѳ 

с. соп]’., только бы не. 
іапіипбёт, см. іапіизбет. 
іапіиз, а, ит, I) столь большой, 1) 

асу., о пространствѣ, столь большой, о 
численной величинѣ, столь большой, столь 
значительный, столь многочисленный, о 
продолжительности времени, столь про¬ 
должительный, столь долгій, объ интен-, 
сивной величинѣ, столь великій, столь 
сильный, столь значительный, столь мо¬ 
гущественный, столь славный, съ и безъ 
соотвѣтств. циапіиз или диат; тк. съ 
иі или ^иі с. соп).— 2) пеиіг. іапіиш 
зиЪзі., а) въ пот и асе. =столь много, 
столько, «) аѣзоі., съ и безъ слѣд. циап- 
іиш или ^иат. — р) съ §еп.: ЪеШ. Ьозіі- 
шп: іетрогіз: регіеиіі, столь большая 
опасность: іапіиш бі^пііаііз, такое зна¬ 
ченіе.— Ъ) ^еп. ргеііі, такъ дорого, за 
такую цѣну (при еззе, йегі, етеге, ѵеп- 
сіеге и т. п.); карт., іапіі еззе ариб 
аідт, имѣть столько значенія (вѣса) въ 
чьихъ глазахъ, пользоваться такимъ зна¬ 
ченіемъ (вліяніемъ) у кого: іапіі поп 
еззе, иі еіс., не имѣть такой цѣны, зна¬ 
ченія, не быть столь важнымъ, чтобы 
2с: іапіі езі съ іпй = столь валено, или = 
стоитъ труда.— с) въ аЫ. іапіо, столь¬ 
кимъ, а) передъ сотр. = настолько, 
тѣмъ, іапіо аЬегапі аЬ а^иа Іоп^іиз: 
іапіо шіиогіз, тѣмъ дешевле: іег іапіо 
ре]ог, втрое хуже. — р) при нарѣчіяхъ 
времени апіе и розі, настолько, столько, 
іапіо апіе: іапіо розі или розі іапіо.— 
у) при глаголахъ съ понятіемъ сравне¬ 
нія, какъ апіесебеге, ргаезіаге. — б) въ 
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связи іп іапіиш, настолько, столько. — 
3) пеиіг. Іапіиш аДѵегЪ. = настолько, 
столько, такъ, съ соотвѣтств. циапіиш, 
диат. — II) эмфат. = столь малый*, столь 
незначительный, 1) аДр: ѵесіі^аііа іапіа 
зипі, иі Из ѵіх сопіепіі еззе роззітиз.— 
2) пеиіг іапіиш зиЬзі., а) въ пот. и 
асе., столько, такая малость, іапіиш 
ргаезіДіі, паѵіиш. — Ъ) въ §еп. ргеііі: 
езі шіЬі іапіі, для меня такъ мало зна¬ 
читъ: іиг^іа зипі іапіі, брань — пустяки 
(!): поп езі іапіі, не стоитъ труда. — 
3) пеиіг. іапіиш а<Іѵ. = только, пошеп 
іапіиш ѵігіиііз изиграз: поп' іапіиш... 
зсД еііаш, не только... но даже; іапіиш 
поп, почти; іапіиш диоД и (поэт.) одно 
іапіиш, только что; іапіиш циоД поп, 
только что не. 

ІапіизДбт, іапіаДёт, іапіитДёт или 
іапіипДёт, столь же большой, столь же 
великій; пеиіг. іапіитДет или іапіип- 
(Іеш, а) въ пот. и асе. = столько же, 
столь же много, съ соотвѣтств. ^иапіит, 
аЬзоІ. или съ §еп. (аигі аідие аг^епіі, 
іііпегіз, Ѵіае); и = настолько же, на та¬ 
кое же разстояніе, і. іп ІаіііиДіпет ра- 
іеге.—Ь) въ §еп.; ѵоіипіаіеш (Іесигіопиш 
іапіісіеш, диапіі йДет зиаш іесіі, во 
столько лее. 

іарёз, рёііз, т. и іарёіё, із, п. ко¬ 
веръ. 

іагДё, аДѵ. а) медленно, тихо (нрот. 
ееіегііег, сііо, зігепие). — Ь) поздно; 
отс. ігіеппіо іагДіиз, тремя годами позже. 

іагДІіаз, аііз, і*. I) соб., медленность, 
медленное движеніе, медленный ходъ, 
медленное дѣйствіе (прот. ееіегііаз), ре- 
Диш: паѵіиш.— II) пер., медлительность, 
вялость, тупость, Ьошіпіз: іп^епіі. 

іагДо, аѵі, аіит, аге, I) іпіг. медлить, 
мѣшкать.—П) іг замедлять, задержи¬ 
вать, мѣшать, ішреіиш Ьозііиш: акрп а 
ІаиДѳ аіф. аіф апішиш аД регзедиеп- 
Диш, съ іпі, иі геіщиі Ьос іітоге рго- 
ріиз аДігѳ іагДагепіиг. 

іагДиз, а, ит, медленный, мѣшкотный, 
I) соб. (прот. ееіег, сііиз, сііаіиз, ѵеіох, 
адіііз, зеДиІиз), а) объ одуш., Ьошо: 
іагДіог аД іп}игіат. — Ь) о неодуш. и 
аЬзіг.: ігитепіі зиЬѵесііо: іагДа (мед¬ 
ленно) йиипі іетрога (!).— Въ част., 
а) поздно наступающій, поздно являю¬ 
щійся, роепа, посіез (!). — (поэт.) 
медленно проходящій, долго длящійся, 
продолжительный, ѵох, шепзез, іаіа, за- 
рог (отзывъ вкуса).— у) (поэт.) асііѵ. = 
дѣлающій непроворнымъ, разслабляющій, 
роДа^га: зѳпесіиз.—II) пер.: 1) медли¬ 
тельный, неторопливый, осторожный, іп 

иігодие депеге ДісепДі ргіпсіріа іагДа 
зипі. — 2) умств. медлительный = тупой, 
тупоумный (прот. іпдепіозиз), іагДиз іп 
со&ііапДо; о чувствѣ и духѣ, іп^епіиш, 
бездарность: шепіез, тупоуміе. 

іаигёиз,а, ит, бычачій, воловій, іег§а, 
б. кожи; итеіоп. = бубенъ, литавра(!). 

* іаигііогтіз, е, волообразный, имѣю¬ 
щій видъ быка, АийДиз (п. ч. боговъ 
рѣкъ изображали съ воловьими рогами !). 

іаигіпиз, а, ит, бычачій, воловій, 
іаигиз, і, ш. бывъ, волъ (прот. ѵас- 

са); пер., а) телецъ, созвѣздіе въ зодіа¬ 
кѣ.—Ъ) быкъ (орудіе пытки Фалариса, 
изготовленное Перилломъ). 

іахаііо, бпіз, і. оцѣнка, такса, 
іахо, аѵі, аішп, аге, ощупывать; 

пер., I) язвить кого, подсмѣиваться, аЦш 
Іеѵі іаіі^аііопе, слегка язвить колкими 
остротами. — II) посредствомъ ощупыва¬ 
нія опредѣлять цѣну, оцѣнивать, 

іахиз, і, і. тисъ, тисовое дерево. 
1. іё, см. іи. 
2. іё, суффиксъ, приставляемый къ 

формамъ мѣстоим. 2 л. (іи и іе); см. іи. 
іесіё, аДѵ. а) скрыто, безопасно. — 

Ъ) скрытно, тайно. 
іесібг, огіа, т. штукатурщикъ, стѣн¬ 

ной живописецъ. 
іесібгШт, іі, п. (съ и безъ брйз, 

ёгіз, п.) штукатурка, облицовка, штуч¬ 
ная работа, стѣнопись. 

іесіиш, і, п. крыша, кровля, I) соб.: 
зиЬ іесіиш соп^егеге. — Въ част., а) 
потолокъ въ комнатѣ. — Ь) балдахинъ 
надъ кроватью (!). — II) теіоп., кры¬ 
ша = домъ, жилище, пристанище, а^ег 
зіпе іесіо: іесіо гесірі: іесіиш зиЬіге; 
отс. поэт., Тгіѵіае іесіа, храмъ; ЗіЬуІ- 
Іаѳ, гротъ: Доіі іесіі, лабиринта: іесіа 
Іегагит* іп іесііз зоІіДіз сІаиДііиг, его 
сажаютъ въ крѣпкую тюрьму (!) 

іесіиз, а, ит, РАД]. крытый, I) соб.: 
а) крытый, покрытый кровлею, паѵез, 
съ палубами (прот. арегіае). — Ь) = под¬ 
земный, тайный, сипісиіі. — II) пер.: 1) 
прикрытый (защищенный) = осторож¬ 
ный, диіз іесііог? іесіі аД аііепоз ѳззе 
роззишиз. — 2) скрытый, а^ объ обстоя¬ 
тельствахъ = скрытый, тайный, сиріДі- 
іаз, ашог (!). — Ь) о рѣчи, иносказа¬ 
тельный, аллегорическій, зегшо ѵегЪіз 
іесіиз. — с) о людяхъ, скрытный, ^иі 
оссиііиз (коварный) еі іесіиз Дісііиг. 

іё^ітёп (іёзйтёп) и іе^тёп, тіпіз, 
п. покрышка, покрывало. 

іё^ітепіит (іё^йтепіит) и іедтеп- 
іит, і. и. покрышка, покрывало, зсиіі, 
кожаный чехолъ. 
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іе&тёп, іе^гпспіпт, см. іе&іш... 
іёр;о, іехі, іесіит, ёге, крыть, покрьв 

вать, I) вооб.: сазаз зігатепііз: Іитіпа 
вопию, закрывать (і*). — II) въ част.: 
1) хороня покрывать, озза іе<уіі Ьшпиз 
или іишиіпз (*)*). — 2) скрывая = скры¬ 
вать, прятать, а) соб.: аЦш, іпзі^піа: 
§1асІіиш сіурео: аідт а сопзресіи аіф 
(отъ чьихъ-н. глазъ); іи^іепіет зііѵаѳ 
іехегипі. пеѣиіа шаіиііпа іехегаі іпсер- 
іпт. — Ъ) пер., скрывать, утапвать, 
Яадіііа рагіеііЪиз: сгийеііззітит потеп 
іугаппі Ьитапііаіе: іигріа іасіа огаіі- 
опе. — 3) защищая прикрывать, защи¬ 
щать, охранять, а) соб.: аЦш, раігіат: 
аЦт агшіз: шііез шиго іесіиз: ропіѳ аЬ 
(отъ) іпсМепѣіЬиз іеііз іедеЪаіиг: іе^еге 
Іаіиз аіф или (і*) аісі, итти сбоку . іе^егѳ 
а^т, сопровождать кого (■}*). — Ь) пер., 
защищать, брать подъ защиту, 1е§аіоз 
аѣ іга. 

іё&йіа, ае, Я I) черепица; отс. ріиг. 
іе^піае, черепичная кровля. — II) пер., 
плита мраморная, мѣдная и т. п. 

іё^йшёп, іё&йтепіит, см. іе&ітеп 
л пр. 

іёіа, ае, Г. I) ткапь (тк. паутина), 
іеіаш іехегѳ, ткать; геіехеге: апіфаз 
іеіаз ехегсеге (о паутинѣ *(*), — II) те- 
іоп.: а) основа ткани, регсштегѳ іеіаз 
{*!*)• Іісіа іеіае аййеге, ткать (!). — Ь) 
павой (і*). 

іеіійз, йгіз, Г. земля, почва; поэт, 
пер., а) страна — Ь) помѣстье. — с) 
пародъ 

іёіит, і, п. метательное оруоюге, 
отрѣла, дротикъ, копье (прот агта, обо¬ 
ронительное оружіе); далѣе всякое на¬ 
ступательное оружіе, мечъ, кинжалъ, 
топоръ, праща (поэт, о молніи, агЬіігіит 
езі іп зиа іеіа Доѵі) ; отс. карт., орудіе, 
средство, іеіа зсеіегшп* песеззііаз, диае 
иііітшп ас тахітит іеіит езі: ізіоіеіо 
іиіаЪітиг ріеѣет. 

іётёгагіиз, а, ит, необдуманный, не¬ 
разсудительный, безразсудный, безраз¬ 
судно смѣлый 

іёшёгё, айѵ. необдуманно, безъ плана, 
еря, наавось, на удачу, безъ основанія 
(прот гаііопе. сопзиііо таф іетроге, 
іешрезііѵіиз), отс поп или Ьаий іетегѳ 
озі, это неслучайно, неспроста: поп іе- 
теге, нелегко, едва ли. 

іётёгііаз, аііз, і. отсутствіе всякаго 
плана, I) оЪ,}. == случайность, нечаян¬ 
ность, слѣпой случай. — II) зи1у.= не¬ 
обдуманность, безразсудность, безразсуд¬ 
ная смѣлость, отчаянность, опрометчи¬ 
вый, безразсудный, отчаянный поступокъ; 

въ сужденіи = необдуманное, неоснова 
тельное рѣшеніе; ріиг. = безразсудные 
поступки, сумасбродство. 

іёгаёго, аѵі, аіпш, ііге, нарушать, 
оскорблять, осквернять. 

істёінш, і, п. хмельное, особ, медъ, 
вино. 

іетпо, ёге, презирать, пренебрегать, 
іёто, бшз, т. дышло, I) соб . а) ко¬ 

лесницы. — Ь) въ плугѣ, стрѣла. — 
И) (поэт.) шеіоп., колесница, семи¬ 
звѣздіе. 

іетрёгатспіпт, і, п. I) надлежащая 
смѣсь, соразмѣрность смѣси. — И) над¬ 
лежащая мѣра, надлежащее средство, 
средина мелсду крайностями, 

іешрёгапз, апііз, РАф. воздержный, 
умѣренный, тк. съ §еп. или съ аЬ с. аЫ. 

Іешрёгапііа, ае, ?. воздержность, 
умѣренность. 

іетрёгаііо, бпіз, Я надлежащее, цѣле¬ 
сообразное распредѣленіе, надлежащее 
смѣшеніе, надлежащее соотношеніе, со¬ 
размѣрность, надлежащее свойство, а) 
вооб.: аегіз (СогіпіЬіі) саеіі, умѣрен¬ 
ность климата. — Ъ) цѣлесообразное 
устройство, цѣлесообразная организація, 
согрогіз: геіриЫісае. 

іешрёгаіив, а, ит, РАф умѣренный, 
а) соб.: езса, Іоса. — Ь) пер., умѣрен¬ 
ный, наблюдающій надлежащую мѣру, 
степенный, спокойный. 

(ешрёгі. айѵ во-время. 
іешрбгіёз. ёі, Г. надлежащее смѣше¬ 

ніе, надлежащее свойство, умѣренное 
состояніе, саеіі, умѣренность климата. 

іетрёго, аѵі, аіатѵ аге, I) іпіг. на¬ 
блюдать надлежащую мѣру, быть умѣ¬ 
реннымъ, быть воздержнымъ, а) вооб.: 
іп тиісіа.; съ йаі. = умѣрять, удержи¬ 
вать что быть умѣреннымъ, воздержнымъ 
въ*чемъ, тапіЬиз, Ііп^иае (на языкъ): 
Іасгітіз ігае. Іаеііііае, ѵісіогіае; съ 
аЫ, (пзи* или съ аЬ с. аЫ. = удержи¬ 
ваться воздерживаться отъ чего, аЬ іп- 
іигіа а саейіЬиз; зіЬі попіётрегаге или 
біЬі іетрегаге педиігѳ съ ^ит с. соіу. = 
но мочь удержаться, чтобы не; ае^гѳ 
іешрегаішп езі съ диіп с. соп). — Ь) въ 
част., щадить, съ йаі., ЬозііЬпз зирега- 
ііз: іетрііз; съ аЬ с. аЫ., аЬ Ыз за- 
егіз, аЬ зосііз — И) іг.: 1) въ надлежа¬ 
щей мѣрѣ смѣшивать, въ надлежащей 
мѣрѣ соединять, а) вооб.: асиіа сига 
^гаѵіЬиз: адиат і^піЬиз, подогрѣвать 
(|). зсаіеЬгіз агепііа агѵа, орошать (|): 
атага гізи (•(*). — Ь) въ част., напитокъ 
смѣшивать, смѣшивая приготовлять, ро- 
сиіит (*)*). — 2) надлежащимъ образомъ 
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устраивать, а) устраивать, приводить 
въ порядокъ, регулировать, геш риЫі- 
сат Іе^іЬаз: Мазат рейе АгсЬіІосЬі, 
писать пѣсню архилоховскимъ размѣ¬ 
ромъ (о Сапфо і*): (Іізсірііпа заІиЪгііег 

■іетрегаіа. — ѣ) (поэт.) направлять, 
управлять, гаіет: ога ігепіз: пегѵіз сі- 
іііагат еі агсшп: гез Ьотіпшп ас йео- 
гит (о Юпитерѣ). — 3) умѣрять, смяг¬ 
чать, таге, успокоивать; ѵісіогіат, но 
злоупотреблять: ігшпепіі зиѣѵесііопет, 
облегчать: ехегсіішп, держать въ пови¬ 
новеніи. 

іешрезіаз, аііз, Г. I) время, періодъ 
времени, Ша или еайет іетрезіаіѳ: тиі- 
ііз іетрезіаііЬиз, въ продолженіе долгаго 
времени. — И) погода, 1) вооб.: ѣопа, 
іоейа, регігідійа. — 2) прегн., непогода, 
дурная погода, буря, а) соб.: тагіііта: 
іешрезіаз зиЪііо огііиг: іетрезіаіе йеусі 
а(і Ваіеагез.— Ь) карт.,буря, бурный на¬ 
поръ, бурный натискъ, іеіогит (-)*) * регі- 
сиіі: рориіагіз: іетрезіаіет еѵііаге; о 
лицахъ, Зісоіогит і., бѣдствіе с (о Бер¬ 
ресѣ) • іигЬо ас і. расіз, нарушитель 
мира (о Клодіи): і. тасеііі (о пре 
жорѣ *)*). 

іетрезіітё, айѵ. своевременно, во¬ 
время, кстати. 

іетрезіітнз, а, шп, своевременный, 
I) въ надлежащее время бывающій, слу¬ 
чающійся, а) вооб., сообразный съ вре^ 
менемъ и обстоятельствами, сообразный 
-съ требованіемъ времени, своевременный, 
кстати случающійся, отс. приличный, 
удобный, благопріятный, ішЬгез: огаііо; 
іетрезііѵо, а(іѵ. своевременно, во-время 
{*}•). — Ь) прегн., благовременный, ран¬ 
ній, сепа, сопѵіѵіит, пиръ, начинаю¬ 
щійся раньше обыкновеннаго времени. — 
И) въ падлеоюащей порѣ находящійся, 
а) о плодахъ = спѣлый, зрѣлый, ігис- 
іиз: ріпиз (*}*). — ѣ) (поэт ) объ одуш. = 
созрѣвшій, годный, съ (Іаі. (для чего, 
кого), саеіо, достойный быть принятымъ 
въ число боговъ: іешрезііѵа ѵіго (и безъ 
ѵіго), взрослая. 

іешріиш, і, п. соб опредѣленное про¬ 
странство ; отс. I) очерченное авгурскимъ 
посохомъ (Ііішіз) мѣсто наблюденія, 
кругъ наблюденія, Раіаііпшп Котиіиз, 
Аѵепііпит Кет из асі іпаи^игапйит іет- 
ріа саріипі: бе іетріо йезеепйеге — 
II) пер.: 1) всякое пространство, обо¬ 
зрѣваемое глазомъ, въ част, (поэт.), 
возвышеніе, возвышенность, іетріа Раг- 
пазіа, гора II. — 2) опредѣленный уча¬ 
стокъ, посвященный божеству (Іапшп); 
отс. а) вооб., священное мѣсто, напр. 

убѣжище (азуішп), часовня, посвящен¬ 
ная умершему (*)-), курія, ораторская 
каѳедра, трибуналъ; пер., всякое откры¬ 
тое обширное (священное) пространство, 
іетріа саеіі: поппе азріеіз, ^иае іг 
іетріа ѵепегіз? въ какія священныя мѣ¬ 
ста; карт., іетріа тепііз, святилище 
ума.—.Ъ) въ част., опредѣленному боже¬ 
ству посвященный храмъ, іетріа апіі* 
диа йеогиш (•]-). 

іетрбгагіиз, а. нт, I) сообразный съ 
временемъ, сообразный съ временемъ и 
обстоятельствами, ІіЬегаІііаз — II) вре¬ 
менный, непостоянный, іпдепіа. 

іетрбгі, айѵ. во-время. 
іетріаЪипйиз, а, нт, см. іепіаѣнпйнз. 
іешріатёп, -атепіит, -аііо, -аібг, см. 

іепіатеп п пр. 
іетріо, аѵі, аіит, аге, см. іепіо. 
іетрйз, рбгіз, п. I) время, 1) соб., 

какъ часть времени, йіеі, аппі: таіи- 
ііпит, заеѵіііа іетрогіз, времени года 
(зимы): Ьос іетроге: отпі іетроге, во 
всякое время: іп іетрйз ргаезепз, на 
теперешнее время, ай (до) Ьос іетрйз: 
ех іетроге, тотчасъ, безъ приготовле¬ 
нія: іп іетрйз (*}*) или ай іетрйз, на 
время. — 2) пер.: а) время, какъ опре¬ 
дѣленный періодъ, аЬііі Ший іетрйз: ай 
іиит іетрйз, до твоего времени ( = до 
твоего консульства), ех ^ио іетроге, 
съ того времени какъ, съ тѣхъ поръ 
какъ: рег ійет іетрйз, въ теченіе того 
же времени: ій іетрогіз, въ то время; 
съ деп. дегипй., іетрйз ехрозіиіапйі; 
іетрйз езі съ іпГ. или съ асе. с. тГ. — 
Ь) время вооб., какъ цѣлое, іетрйз ро- 
пеге іп ге (употреблять на дѣло): іет¬ 
роге, со временемъ (*/*), іп отпе іет- 
риз, навсегда, на вѣчное время. — с) 
(удобное) время, (удобный) случай, іет- 
риз ЬаЬеге, атіііеге. іетрйз геі дегеп- 
йае поп йітіііеге; іетрйз езі (время, 
пора) съ іпі.; поп ій іетрйз езі съ иі 
с сопу; отс-ай іетрйз, во-время. апіе 
іетрйз, раньше (надлежащаго или обык¬ 
новеннаго) времени: іп іетроге, зио 
іетроге, іетроге (1*) или іетрогі (іет- 
регі), въ надлежащее (въ свое) время, 
своевременно (сотр іетрегіиз и іетро- 
гіиз). — й) обстоятельства, а) обстоя¬ 
тельства времени, іетрогі зегѵіге, прино¬ 
равливаться къ обстоятельствамъ, ога- 
ііопез зіші іетрогшп, примѣняются къ 
обстоятельствамъ: іп Ьос іетроге, при 
этихъ (настоящихъ) обстоятельствахъ: 
ех іетроге, рго іетроге или ай іетрйз, 
сообразно съ обстоятельствами: іетро¬ 
гіз санза, подъ вліяніемъ минуты, въ 
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силу обстоятельствъ..— /9) обстоятельства 
человѣка или вещи, геі риЫісае; особ, 
дурныя обстоятельства, трудное время, 
бѣдственное положеніе, бѣдствіе, несча¬ 
стіе, іетриз теит или іетрога теа 
(объ изгнаніи Цицерона)* іетрога аті- 
согит. — е) количество слога. — II) ви¬ 
сокъ, акъ граница лица, Іаеѵшп (7*): 
иігипиріе (*(•); ріиг. іетрога, виски, 
аигаіа (|): саѵа (■(*): ѵеіаіиз іетрога (на 
вискахъ) ѵіііа (*)-). 

іётйіепіиз, а, пт, пьяныЗ (прот. 
зоЬгіиз). 

іёпасііаз. аііз, й способность крѣпко 
деротть. I) цѣпкость: ип^иіит іепасі- 
іаіе аггіріипі;, хватаютъ своими цѣпкими 
когтями. — II) пер., скупость, скряж¬ 
ничество. 

іёпасііёг, айѵ I) крѣпко, сильно, 
ргетегѳ (і*) — И) пер., настойчиво, 
упорно, иг^еге Н*). 
іёпах, асіз, I) асііѵ. = способный 

крѣпко держать, крѣпко держащій, 
I) соб.: а) (поэт.) вооб.* іЬгсерз: йепз 
(лапа якорная). — Ъ) удерживающій, мѣ¬ 
шающій, заЪиІшп.— 2) пер.: а) вооб., 
крѣпко удерживающій, твердый, тето- 
гіа іепасіззіта, в. хорошая память. — 
Ъ) въ част.: а) тугой, скупой (ѵегЪ. 
рагсиз еі іепах, гезігісіиз ѳі іепах), аЬ- 
зоі. или съ &еп. (напр. диаезііі •)*) — /?) 
крѣпко держащійся чего, твердый, на¬ 
стойчивый, съ деп. (ргорозііі), аЬзоІ (въ 
дурномъ смыслѣ) = упорный, упрямый, 
едшіз, іга (*)*). едшіз сопіга зиа ѵіпсиіа 
іепах (^). — II) пеиіг., а) соб., цѣпкій, 
вязкій, клейкій, сегае (•(•). §гатеп (■)•): 
ропйеге іепасіог паѵіз, слишкомъ твердо 
стоящій. — Ь) пер., прочный, Мез (вѣр¬ 
ность *(*) 

* іепйісйіае, агат, Г. силки, сѣти, 
карт , аисиріа ѵегЬогшп еі Ііііегагит іеп- 
йісиіае, и сѣти буквальнаго толкованія 
законовъ. 

іепйо, Шепйі, іепзпт и іепіпт, ёге 
(корень ТЕN — о; отс. іеппііиг = іепаі- 
іиг) натягивать, растягивать, вытягивать, 
простирать, I) асі.: А) соб. и теіоп.: 
1) соб.: агсит (■)•)• геііа, разставлять 
(•}*): ріадаз: ѵеіа, надувать (о нотѣ у); 
тапиз аісі или а(1 аІцт: таииз ай сае- 
Іит или одно саеіо (і*). — 2) теіоп.: а) 
изъ растянутаго полотна, шкуры іс 
строить, разбивать, ргаеіогішп: сиЬіІіа 
(•)*). — Ъ) струны натягивать на инстру¬ 
ментѣ, настраивать, ЪагЪііоп (■)•). — с) 
направлять, осиіоз рагііег іеіитциѳ (у): 
за^іііаз агси, бросать изъ лука (|): 
Ііег ай паѵет или ай йотітіт (у): еі 

ипйе еі дио іепсіегепі сигзит.— й) про¬ 
тягивать, давать, аісі йехігат: рагѵит 
раігі Йиіит (|): іи типега зирріех іепйѳ 
(І*). — В) карт.: 1) вооб.: аісі іпзійіаз, 
строить: иііга 1е§ет ориз, слишкомъ- 
натягивать струны, прибѣгать къ утри¬ 
ровкѣ (і*): зегтопе Ьепі^по посіет, про¬ 
водить (•]-). — 2) доставлять, ргаезійіит 
сІіепііЬиз: орет атісіз. — П) гей. (съ 
и безъ зѳ) и тей., А) пер. 1) (гей. 
безъ зе) растягиваться, какъ воен. і і. 
а) располагаться лагеремъ, стоять лаге¬ 
ремъ, стоять на бивакахъ, іп іізйет са- 
зігіз * зиЬ ѵаііо: ехіга типітепіа. — Ь> 
становиться, апіе пли розі зі^па. — 2) 
(гей безъ зе) направляться, устре¬ 
мляться, нтти, ѣхать куда-н., Ѵепизіат, 
ай аейез (*(*): ай или іп сазіга: ипйе ѵе- 
піз? еі дио іепйіз? (*)*). — 3) о мѣстно¬ 
сти гей. (об. безъ зе) = простираться, 
доходить, ѵіа іепйіі зиЬ тоепіа, ведетъ 
до самыхъ стѣнъ (*)*). — В) карт. (геЙ. 
безъ зе): 1) стремиться, домогаться, 
искать, чувствовать расположеніе, а> 
вооб.: ай аіііога еі поп сопсезза: ай зиа. 
сопзіііа: ай СагіЬа^іпіепзез. склоняться 
на сторону к.: ай зосіеіаіет Котапат: 
ай зиит, взять сторону своего ( — чело¬ 
вѣка своего званія): іп йіѵегзит зеп- 
іепііае іепйеЬапі, мнѣнія расходились^ 
о неодупь, поп йісез Ьойіе, диогзшп 
Ьаес риіійа іепйапі, какую имѣетъ цѣль* 
кого имѣетъ въ виду? (*)*).— Ь) сослѣд. 
іпі. = усиливаться, стараться, ргаеѵе- 
піге: іепйіі йізегіиз ЬаЬегі (■)•). — 2) съ 
противникомъ бороться, а) оружіемъ = 
бороться, сопротивляться, зшпта ѵі: 
ѵазіо сегіатіпе (*(*). — Ь) словами = до¬ 
биваться, настаивать на чемъ, диой, 
зшшпЯ ѵі иі іепйегепі, атісіз тапйаѵе- 
гаі; со слѣд иі с. соп)., ео асгіиз ігі- 
Ьипі іепйеЬапі, иі ріеѣі зизресіоз еоэ 
сгітіпапйо іасегепі; съ сопіга и айѵег- 
зиз = сопротивляться, противодѣйство¬ 
вать, цишп айѵегзиз іепйепйо піЫІ то- 
ѵегеі зосіоз: піѣіі іПі іепйегѳ сопіга (і*). 

іёпёѣгае, агат, і. тьма, темнота,, 
мракъ (прот. Іих, іитеп), I) соб. и пер.: 
1) соб.: а) вооб.: іеігіз іепеЬгіз.—Ь)ноч- 
ной мракъ, ночь, гейіі Іисе, поп іепе¬ 
Ьгіз.— 2) пер., а) слѣпота, іепеігаз еі 
сіайет Іисіз айетріае оЬ)ісіі (■)•). — Ъ) 
мракъ предъ глазами отъ слабости, об¬ 
морока 2с, іепеЬгаѳ зипі оЬогіаѳ осиііз, 
потемнѣло въ глазахъ (*)*). — 3) теіоп., 
темное мѣсто, о подземномъ царствѣ 
(аЬзоІ. или іпіегпае: Зіудіаѳ *(*); о тем¬ 
ницѣ, сіаизі іп іепеЬгіз. —• II) карт.: не¬ 
извѣстность, незнатность, низкое состоя- 
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ніе, ѵезігаш іатіііат оЬзсигаш ѳ іепе- 
Ъгіз іп Іисеш еѵосаѵіі, доставилъ из¬ 
вѣстность.— 2) темнота, неясность, не¬ 
понятность, оМисеге іепеѣгаз геЬиз 
сіагіззішіз, затемнить весьма ясныя во¬ 
просы ; напротивъ іепеѣгаз ойдйі ^ийісі- 
Ьиз (я пустилъ судьямъ пыль въ глаза). 

іёпёѣгісбзиз^ а, шп, а) мрачный, тем¬ 
ный, покрытый мракомъ, роріпа: ІіЬі- 
(ііпез: Ший іепеѣгісозіззітит іетриз іп- 
еипііз аеіаііз іиае. — Ь) помраченный, 
омраченный, зепзиз. 

іёпёЪгозиз,а, ит, исполненный мрака, 
мрачный, темный, раіиз (у): зейез (о 
подземномъ царствѣ *(*). 

Іёпёо, іёпйі, Іепіит, ёгс, іг. и іпіг. 
держать, I) вооб.: А) соб. и пер.: 1) 
соб., йехігат (іехіга: аЦш тапа (за 
руку): гайісет іп огѳ (во рту); въ 
карт., ^иѣегпасиіа геі рпѣіісае: гез оси- 
Ііз еі тапіѣиз іепеіиг, дѣло очевидно и 
осязаемо (совершенно ясно): геш тапіі 
іепеге, знать дѣло вполнѣ. — 2) пер., 
мысленно представлять себѣ, понимать, 
знать, сопзиеіийіпет ошпіит: отпіит 
айііиз: ^шЬиз геѣиз саріаіиг Саезаг, 
іепез. — В) теіоп.: 1) извѣстнаго мѣста 
достигать, доходить, приходить, (на ко¬ 
раблѣ) пріѣзжать, ге^іопет: рогіит (!): 
Уиісапі іпзиіат: іеггат = достигать, = 
касаться; пер., рег сигзит гесіит те¬ 
рпит.— 2) держать по направленію ку¬ 
да = направлять, обращать, а) вооб.: 
осиіоз іп зе или зиѣ азіга (|); пер., 
аііепіоз апітоз ай йесогіз сопзегѵаііо- 
пет. — Ь) въ част., держать путь, дио 
іепеііз ііег? (!): тейіит ііег сіаззе (у): 
ііег тейіае игЫз (!); іпіг. (к^къ мор¬ 
ской і. і.) плыть, ѣхать куда-н., Біат 
(!): ай Мепсііп. — И) съ побочнымъ по¬ 
нятіемъ фпзич. обладанія, владѣнія = 
владѣть, обладать, имѣть, 1) соб.. а) 
вооб.: зейет раігіз: іиіа іепеге, быть 
внѣ опасности (!); отс. іепео іе, ты 
снова моя (мой; о новой встрѣчѣ съ 
любимымъ человѣкомъ). — Ь) какъ воен. 
і. і., занимать, асіеш ргішаш. рогіит: 
Іосит ргаезійііз: іепепіе отпіа е^ш- 
іаіи. — 2) пер.: а) въ качествѣ власти¬ 
теля, повелителя, владѣть, управлять, 
гет риЫісат: іеггаз (!): іеггаз йіііопе 
Д!): §епіет ітрегіо еі агтіз (у;; отс. 
^иі іепепі (зс. гет риЫісат): имѣющіе 
правительственную власть въ государ¬ 
ствѣ, правители. — Ь) въ качествѣ коман¬ 
дира, имѣть подъ свопмъ начальствомъ, 
командовать, аііегит согпи: ехегсііит 
рейезігет. — III) съ побочнымъ поня¬ 
тіемъ прочности = крепко держать, удер¬ 

живать, 1) соб.: а) вооб.: иі дио тадог 
зе ѵіз адиае іпсііаѵіззеі, Ьос агііиз 
іііідаіа іепегепіиг: Іоса зипі е^ге^іа ай 
іепепйаз апсогаз.— Ь) (какъ воен. і. і.) 
удерживать за собою какое-л. мѣсто, 
защищать, зишп Іосит* іитиіит: Сарі- 
іоііа (!). — 2) пер.: а) держать въ умѣ, 
ѵегѣа (!): тетогіат а1с|5: тетогіа 
іепеге (удерживать въ памяти = помнить) 
съ асе. с. іпі. — Ь) держать въ рукахъ = 
поймать, уличить, изобличить, іепео іе, 
я поймалъ тебя; особ, въ разз., іепегі 
іп тапііезіо рессаіо, быть уличену въ 
явномъ преступленіи. — с) (объ аффек¬ 
тахъ) кѣмъ или чьимъ-п. сердцемъ вла¬ 
дѣть, охватывать, зрез теіепеі: тігит 
те іепеі йезійегіит игЬіз. — особ, о 
любви и любимомъ человѣкѣ, приковы¬ 
вать, привязывать, аідт (!). — й) (о 
лицахъ и неодуш.) плѣнять, очаровы¬ 
вать, ѵагіаз тепіез сагтіпе (!): осиіі 
рісіига іепепіиг. — е) связывать, обязы¬ 
вать, Іе^ез ешп іепепі: 1е§е, Гоейеге, 
рготіззо іепегі. — Г) что-н. подобаю¬ 
щее удерживать, отстаивать что, ітре- 
гіит іп зиоз: саизат арий йесетуігоз, 
выиграть дѣло; со слѣд. иі или пе с. 
соп). = настоять на чемъ, добиться чего; 
отс. аЬзоІ., остаться правымъ, быть 
правымъ, зі гесіе сопсіизі, іепео. — §) 
настаивать на извѣстномъ утвержденіи= 
утверждать, іііий агіе іепепі. — IV) съ 
побочнымъ понятіемъ существованія, 
прочности, спокойствія, твердо держать, 
удерживать, А) вооб.: а) соб.: іегга іепѳ- 
іиг пиіи зио, удерживается въ равно¬ 
вѣсіи силою своего тяготѣнія. — Ь) пер.: 
а^т іп оШсіо: аЦт іп зегѵііиіѳ. — В) 
въ част.: 1) іг. безостановочно дер¬ 
жать = не уклоняться отъ чего, а) соб.: 
сигзит, держаться предположеннаго на¬ 
правленія (тк. пер.); аЬзоІ., тейіо іиііз- 
зітиз іЬіз; іпіег иігипщие іепе, держи 
путь между ними (!). — Ь) пер., дер¬ 
жаться чего, оставаться вѣрнымъ чему, 
сохранять, огйіпет: зііепііит, хранить: 
Мет: ргорозііит. — 2) іпіг. держаться, 
продолжаться, не прекращаться, ітЬег 
рег іоіат посіет іепиіі: іата іепеі со 
слѣд. асе. с. іпі. — V) съ побочнымъ 
понятіемъ задержки = А) удерживать, 
1) соб.: а) неодуш.: ташіз аЬ аідо. — 
Ъ) одуш., удерживать, держать, ресиз 
(!): а^т Котае: аЦт или зе йоті 
(оставаться дома, не выходить изъ дома): 
зе сазігіз (держаться, оставаться въ ла¬ 
герѣ), зе оррійо: зе ^иіеіит, остаться 
покойнымъ. — 2) пер.: а) удерживать, 
сдерживать, воздерживать, Іасгітаз, гі- 
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8шп, ігасшкііат: бѳ аЪ ассизапйо: зе поп 
іепегѳ иди бѳ іепегѳ поп роззе, іепегі поп 
роззе, со. слѣд. фііп с. сопр = нѳ мочь 
воздержаться отъ того, чтобы не. — Ь) 
удерживать при себѣ = не высказывать, 
еа ^пае оссштапі. — В) задерживать, 1) 
соб.. іаЪѳИагіоз: ѵепіо іепегі: зеріішшп 
Іат <1іет Согсугаѳ іепегі. — 2) пер.: 
поп іепео іѳ ріигіѣиз, я не стану слиш¬ 
комъ долго задерживать тебя: бі іѳ <1о- 

Іог аіщиіз согрогіз іепиіі, ^иотіпиз а(і 
1и<1оз ѵепігез. — VI) съ побочнымъ по¬ 
нятіемъ содержанія, обнимать, охваты¬ 
вать, Ьаес рорпіоз, Ьаес тадпоз Гогтиіа 
гедез іѳпѳі (*р); въ разз., іепегі аЦа гѳ, 
содержаться, заключаться въ чемъ, при¬ 
надлежать къ чему, состоять изъ чего 
или въ чемъ, пі Ьошіпез (іеогит адпа- 
ііопе еі депіѳ іепеапіиг, что люди срод- 
ви богамъ по происхожденію: сапзае, 
^иае іашіііагііаіѳ іепепіиг, причины, ко¬ 
торыя имѣютъ основаніе въ гс. 

ібпёг, ёга, ёгшп, нѣжный, мягкій, I) 
соб.: 1) вооб.: гасііх, дгашеп (■(•): саи- 
Іез (■}■): гаті, слабыя: аёг, рѣдкій: даі- 
Ііпа (*)*): Ъаіаіиз (■}■). — 2) въ част., нѣж¬ 
ный, молодой, а) объ одуш. прѳдм.,ихъ 
частяхъ тѣла или сердцѣ, «) въ хоро¬ 
шемъ смыслѣ, согуих (і): уігдо (і*): ѵі- 
іиіиз (|): дгех (*)*): сегѵіх (■}■): іѳпшг 
Ж: апітиз аіф: (1е іепего ипдиісиіо 
(І) или а іепегіз ппдиісиііз, съ малолѣт¬ 
ства, съ ранняго дѣтства, съ дѣтскихъ 
лѣтъ; бпЪзі., іп іепегіз, въ нѣжномъ воз¬ 
растѣ, въ дѣтствѣ (|). — р) въ дурномъ 
смыслѣ, изнѣженный, заііаіог: тепіез 
(І*).— Ъ) о неодуш.: аппиз (о веснѣ *(*): 
гез (ріиг.) (молодая природа = нѣжныя 
растенія или созданія). — II) пер.: а) 
нѣжный, тонкій, оз (языкъ *)*): ѵегзпз 
(І*). — Ъ) нѣжный, «) слабый, чувстви¬ 
тельный, іѳпегіоге апіто ѳззе, быть 
мягкосердымъ; рибог (*)*); зиЬзі., езі па- 
іига іп апішіз іѳпегит диШат аЦие 
тоііѳ. — Р) = любовный, сладостраст¬ 
ный, роёіа (+): саппеп (*}*). 

іёпе8шбз? і, ш. запоръ, 
іёпбг, бгіз, ш. непрерывное движеніе, 

/I) соб.: ріасібо іепогѳ, постепенно (у): 

зегѵагѳ іѳпогеш, сохранять свое напра¬ 
вленіе (летѣть зъ прежнемъ направленіи 
•)*). — II) пер., непрерывное движеніе 
впередъ, непрерывное продолженіе, те¬ 
ченіе, ходъ, непрерывная цѣпь, рпдпае, 
ѵііае, гегпш: зіпсегаш ѳ^из Мет ае- 
^иа1^іепогѳ ііііззе, оставалась одинаково 
неизмѣнной: сопзиіаіаз еобет іепогѳ 
дезіі, исправляемыя въ томъ же духѣ: 
ѣіс іепог, Ьаес сопсогсііа, этотъ образъ 

дѣйствія; отс. шю іепоге айѵ. = нѳ 
останавливаясь, безостановочно, безпре¬ 
рывно. 

іепза, ае, і. колесница, на которой во 
время игръ (Ішіі сігсепзез) возили въ 
циркъ изображенія боговъ. 

* іепіаѣшкіиз, а, пт, ощупывающій, 
пробующій. 

іепіатёп, тіпів, п. испытаніе, I) про¬ 
ба, опытъ (только ріиг. і*). — II) иску¬ 
шеніе, іепіатіпа. гереііеге (*(*). 

іепіатепіпт, і, п. испытаніе, I) про¬ 
ба, опытъ (въ ріиг.). — И) испытаніе, 
искушеніе, іепіатепіа Мѳ ( = Меі •(■). 

іепіаііо, бпіз, і. испытаніе, проба. 
* іепіаібг, бгіз, т. испытыватель, 

искуситель, Біапае (*(*). 
* іепіідо, діпіз, і. похотливость (і). 
іепіо', аѵі, аіит, аге, щупать, ощу¬ 

пывать, трогать, касаться, I) вооб.: 1) 
соб.: а) вооб.: гет ргорѳ тапи: ре- 
сіога тапіЬиз (*)*). — Ъ) изслѣдуя, ощу¬ 
пывать =изслѣдовать, пробовать, Яшпеп 
реЯѳ: йсшп гозіго (•(■): роііісѳ сЬогЯаз 
(ІО: ѵѳпаз роііісе, пощупать пульсъ 
(І*). — 2) пер.: а) (поэт.) стремиться, 
искать, саеіезііа: аихііішп, ждать. — 
b) испытывать, изслѣдовать, аЦт или 
зѳ: ТЬѳііт гаііЬпз, ѣздить на кора¬ 
бляхъ по морю (|): аіф раііепііат. — 
c) испытывать, пробовать, дѣлать про¬ 
бу, Ъеііі йгіипат: зрет расіз, пробо¬ 
вать, можно ди надѣяться на миръ (-)*): 
ііѳг, пытаться проложить себѣ дорогу: 
зііепііо педищпат іепіаіо, послѣ напрас¬ 
ныхъ попытокъ водворить тишину: сигзи 
Гидат іѳпіагѳ е^иогит, стараться до¬ 
гнать бѣгущихъ коней (I); съ дополн. 
предл. (съ диій); или съ іпЯ; съ иі с. 
соф; иди аЬзоІ. (пѳ іепіапсіо (пригла¬ 
шеніемъ) саиііогет іасѳгеі). — И) пы¬ 
таться овладѣть, 1) соб., пытаться за¬ 
воевать, нападать: АсЬа^ат: типіііопез: 
тоепіа Бсаііз; о времени года, отпет 
ехегсііит ѵаіеіисііпе; о болѣзняхъ, зса- 
Ъіез іепіаі оѵез, постигаетъ (■}■): тогѣо 
іепіагі, заболѣвать. — 2) пер., (хит¬ 
рымъ предложеніемъ, просьбою, подку¬ 
помъ и т. п.) испытывать кого = ста¬ 
раться склонить на свою сторону, воз¬ 
буждать, безпокоить, аЦт, паііопез: 
Ііаііат: апітоз зре еі теіи: іисіісіит 
ресипіа, пытаться подкупить. 

* іепібгШшп, і, п. небольшая палатка. 
іепібгіот, 1і, п. палатка. 
іепіиз, а, пт, рагі. отъ іепсіо и іепео. 
іёпйіз, е, I) тонкій (прот. сгазБиз, 

толстый), 1) соб.: а) вооб.: асиз (*(•), ѵе- 
бііз (|), соііит, саріііі (+), ѵеііиз (і): 
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асг, рѣдкій (■)■): аигшп, золотыя нитки 
{■)•): саеіцш: апітаѳ ф.—Ъ) въ част.: 
a) узкій, Шиз: іеііиз, перешеекъ ф: 
ігопз, узкій лобъ (отъ спущенныхъ на 
него локоновъ ■)*): а^теп тііііит.— @) 
мелкій, неглубокій, адиа, зиісиз (*]*). — 
у) чистый, прозрачный, а^иа (■(■). — 2) 
карт., тонкій, тщательный, сига ф: <1і- 
зііпсііо.—И) пер., незначительный, ни¬ 
чтожный, малый, скудный, 1) соб.: оррі- 
бшп: Іитеп, слабый: сіЪиз или тепза, 
скромный (прот. соріозиз-)*): орѳз, ргаеба; 
о лицахъ, бѣдный, нуждающійся (прот. 
Іосиріез, ресипіозиз).—2) карт.: а) не¬ 
значительный, маловажный, малень¬ 
кій, слабый, ѵаіеіибо: апітиз (ограни¬ 
ченный), зегто: саиза: зрез, зизрісіо, 
зсіѳпііа. — Ь) о происхожденіи, состоя- 
ніи=низкій, іепиі Іосо огіиз: о лицахъ= 
низкаго происхожденія, низкаго сосло¬ 
вія, Ь. Уіг^іпіиз: іепиез Ьошіпез; ріиг. 
зиЪзі., іепиіогез, люди низшаго сосло¬ 
вія (прот. ргіпсірез). 

ібпШіаз, аііз, $. I) тонкость, а) вооб.: 
апіші (души). — Ъ) въ част. = худоба, 
худощавость: іепиііаз ірза беіесіаі. — 
II) пер., бѣдность, скудость, гегит, Ьо- 
шіпіз. 

іёпйііёг, абѵ. I) тонко, 1) соб.: аіиіае 
іепиііег сопГесіае. — 2) карт., просто, 
іепиііег ігасіапіиг. — И) пер., слабо, 
скудно; карт., слегка, па скорую руку, 
поверхностно, соШ§еге аг^итепіа: іепи- 
іззіше аезіітаге. 

іепйо, аѵі, аіит, аге, дѣлать тонкимъ, 
убавлять толщины, утонять (поэт.), I) 
соб.: 1) вооб.: бепіет агаігі: агіиз іп 
ипбаз, превращать члены въ воду: аигаз, 
разрѣжать (*)*).— 2) въ част.: а) дѣлать 
худымъ, истощать, агтепіа тасіе: сог- 
риз іепиаіит, истощенный организмъ. — 
b) суживать, ѵосіз ѵіа езѣ іепиаіа. — 
II) карт.: а) ослаблять, уменьшать, ѵі- 
гез, іашаш. — Ь) умалять, унижать, 
та§па тойіз рагѵіз. 

іёпйз, ргаер. съ аЫ. или §еп., до, по, 
только до (соб. и пер.); отс. ѵегЪо іе- 
шіз, судя по слову, по смыслу слова: 
лотіпе іепйз, по имени: оге іепйз ехег- 
сііиз, на словахъ только. 

іёрёіасіо, Іссі, іасіит, ёге, согрѣвать. 
іёрёо, ёге, быть тепловатымъ, быть 

теплымъ (рагі. іерепз, тепловатый, теп¬ 
лый) ; карт., а) быть согрѣтымъ любовью, 
быть влюбленнымъ, аідо (въ кого *(*): 
сог іерепз (у). — Ь) быть равнодушнымъ, 
быть холоднымъ, зеи іереі зіѵе атаі (*)*). 

іёрезсо, іёрйі, ёге, дѣлаться теплова¬ 
тымъ, становиться теплымъ. 

іёрібаз, а, ит, тепловатый (прот. ігі- 
бібиз, саМиз), I) въ хорошемъ смыслѣ = 
тепловатый, умѣренно теплый, іопз: диз 
(похлебка *)•): Ъгита (у): Іосиз іеріба 
саебе гесепз, мѣсто, дымящееся недавно 
пролитою кровью (|); поэт., поіиз, іері- 
бит диі зрігаі, вѣетъ теплымъ дунове¬ 
ніемъ. — II) въ дурномъ смыслѣ, поте¬ 
рявшій жаръ, а) соб., охладѣвшій, 
остывшій, го^из (і*).—Ь) (поэт.) карт., 
остывшій, холодный, вялый, і^пез, шепз. 

іёрбг, бгіз, т. тепловатость, I) въ хо¬ 
рошемъ смыслѣ = умѣренная теплота, 
зоііз, тагіз. — И) въ дурномъ смыслѣ: 
отсутствіе жара «=» вялость, блѣдность 
изложенія. 

іёг, абѵ. пиш., трижды, три раза, I) 
соб., Ьіз аиі іег: іег бепі (*у): іег сеп- 
іит тіііа (I): іег сопзиі. — И) (поэт.) 
теіоп., а) много разъ, не разъ; отс. 
іег еі диаіег или іег диаіегдие. — Ъ) = 
весьма, іег іеііх; тк. іеііх іег еі ат- 
рііиз, чрезвычайно (въ высшей степени) 
счастливый. 

* іегбёсіёз (Чегбёсіепз), абѵ. тринад¬ 
цать разъ. 

іёгёЪіпіЬиз, і, і. терпентинное дерево. 
іёгёЬга, ае, і. буравъ. 
іёгёЪго, аѵі, аіит, аге, буравить = 

пробуравливать, просверливать, высвер¬ 
ливать, Іитеп (глазъ) іеіо асиіо (*}*). 

іёгёбо, біпіз, $. древоточецъ (червь), 
іёгёз, гёііз, кругло и гладко крученый; 

отс. I) соб., продолговато-круглый, особ, 
кругловатый и гладкій, гладкій; отс. о 
плетеной вещи, крѣпко скрученный, 
крѣпкій (ріа^ае *)*); о членахъ тѣла и 
лицахъ, точно выточенный, плотный, 
стройный. —II) пер.: заріепз іегезаЦие 
гоіипбиз (о мудрецѣ, къ которому не мо¬ 
жетъ пристать ничто земное *[•): аигез, 
тонкія, разборчивыя (любящія округлен¬ 
ность, т.-е. плавность въ изложеніи): 
огаііо, плавная рѣчь, 

іег&ётіпиз, а, ит, см. {плетшие, 
іег&ёо и іег&о, іегзі, іегзит, ёге и 

ёге,. вытирать, утирать; отс. раѵопе 
раіаіит, щекотать небо павлиномъ (=ѣсть 
павлина ■(*); отс. какъ слѣдствіе вытира¬ 
нія, чистить, агта. 

іег&іѵегзаііо, бпіз, уклоненіе, ви¬ 
ляніе = медленіе, мѣшканіе. 

іег&Іѵегзог, аіиз вит, агі, отворачи¬ 
ваться; отс. неохотно приниматься за 
что, искать отговорокъ, отговариваться, 
увертываться, вилять, медлить; отс. поп 
іпсаііібе іег^іѵегзапіиг, довольно искус¬ 
но изворачиваются, 

іег&о, ёге, см. іег§со. 
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іег&иш, і, п. спина, I) соб., людей и 
животныхъ: а) какъ задняя часть орга¬ 
низма (прот. ресіиз), розі іег^ит, за 
спиною (прот. апіе ресіиз |): ргаеЬеге 
іег^а РЬоеЬо, грѣть спину на солнцѣ: 
іег^о ас сарііѳ рипігі, быть высѣчену 
розгами и обезглавлену. — Ь) какъ зад¬ 
няя сторона тѣла (прот. Іаіиз, ігопз), 
а іег^о, съ тылу, сзади: розі іег^ит 
(іег^а), сзади: іег^ит аіф ѵібеге, ви¬ 
дѣть, какъ кто-н. обращаетъ тылъ: іег- 
($із Іи^іепііит іттіпеге: іегда ѵегіегѳ 
или баге, обращать тылъ, обращаться 
въ бѣгство: іегда баге Ьозіі, бѣжать 
предъ врагомъ: іег§а ргаеѣегѳ іи^ае, 
бѣжать, обращаться въ бѣгство (ф): 
іег^а саебеге, рубить съ тылу. — II) 
пер.: а) задняя сторона чего-н., аб іег^а 
соШз: сазігіз аѣ іег^о ѵаііит офсіит, 
сзади: іег^а оЬѵегіеге ахі (|). — Ъ) 
(поэт.) поверхность разстилающагося 
предмета (рѣки, поля). — с) (поэт.) слой, 
пластъ, іоі Геггі іег&а, іоі аегіз. — б) 
(поэт.) тѣло животныхъ = голова, штука, 
сепіит іег^а зиит: іег^а зиіз зогбіба, 
копченые окорока (!). — е) (поэт.) шку¬ 
ра, коша, сс) соб.: Іеопіз: іаигіпит: 
іег^а Ьоит, бычачьи шкуры. — /9) те- 
Іоп., издѣлье изъ кожи, напр. кожаный 
мѣхъ (I): бигшп, рукавица кулачныхъ 
бойцовъ (о цестѣ): іаигеа іег^а, ли¬ 
тавры, бубны. 

іег^йз, &6гіз, п. спина; отс. (поэт.) 
пер., а) тѣло животныхъ, бе іег^оге 
зиіз, отъ окорока (|). — Ь) шкура, кожа, 
іѳг^ога бегіріипі: зеріет іаигогит іег- 
&ога, семь бычачьихъ шкуръ = щитъ 
изъ семи бычачьихъ шкуръ. 

* іегтёз, тіііз, т. отрѣзанная вѣтвь, 
оііѵаѳ (і*). 

іегтіпаііо, бпіз, Г. обозначеніе гра¬ 
ницы. 

іегпгіпо, аѵі, аішп, аге, ограничивать, 
опредѣлять границы, заключать въ гра¬ 
ницы, I) соб.? а) іапа: йпез ѵезігі ітре- 
гіі. — Ь) границею отдѣлять, а^гшп ри- 
Ыісит а ргіѵаіо. — И) пер.: 1) огра¬ 
ничивать, опредѣлять границы, а) = 
ограничивать, ^Іогіат зиат. — Ь) из¬ 
вѣстною нормою опредѣлять, шобшп та- 
^пііибіпіз — 2) заключать, оканчивать, 
Ьеіішп: огаііопет питегозе. 

іегтіпоз, і, т. граничный знавъ, по¬ 
граничный (межевой) камень, межа, ру¬ 
бежъ, и обозначенная имъ граница; пер., 
предѣлъ, а)вооб.: іегтіпіз ацб безсгіЪегѳ 
или сігсшпзсгіѣеге. — Ъ) конецъ, ѵііае. 

іегні, ае, а, по три; тк. трое вмѣстѣ 
(сразу); зіп§. іегпо огбіпѳ (|). 

іё*ч>, ігіѵі, ігііит, ёгс, тереть, I) во¬ 
об.: 1) (б. ч. у поэтовъ) соб.: бепіеЗ' 
іп зіірііе, острить: саісет саісе, слѣдо¬ 
вать за кѣмъ по пятамъ ( = догонять 
кого): саіато ІаЬеІІит,играть на флейтѣ: 
Ьіз Гги^іЬиз агеа ігііа езі, дважды вы¬ 
молачивали хлѣбъ ( = два года про¬ 
шло). — Въ част., а) полировать, сгііга 
ритісе. — Ь) обтачивать, точить, габіоз 
гоііз. — с) молотить, тіііа йшпепіі, на¬ 
молотить. — б) истаптывать = часто хо¬ 
дить, часто ѣздить по чему, ѵіаш, ііег: 
іпіегіогет теіат сигги, подъѣзжать къ 
2С, карт., не выходить изъ границъ. — 
2) пер., частымъ употребленіемъ сти¬ 
рать, трепать = часто употреблять, а) 
руками: саііНшп Еиапбгі шапіЬиз ігі- 
іит (■(*): циоб Іе^егеі іегегеЦиѳ ѵігіііт 
риЫісиз изиз (ф). — Ь) языкомъ = часто 
употреблять, дѣлать общеизвѣстнымъ, 
обыкновеннымъ, ѵегѣит. — И) прегя.: 
А) (поэт.) треніемъ растирать, Ьасат, 
рараѵег. — В) треніемъ уменьшать ==- 
стирать, истаскивать, изнашивать, 1) 
соб.: зііісез Ж: соііа Ъоѵіз (ф)? іеггит, 
притуплять (у): ригрига, циаѳ іегііиг: 
ігііа ѵезііз, изношенное платье (ф). — 
2) пер.: а) утомлять, изнурять, исто¬ 
щать, зѳ іп ореге 1оп§іБцио: рІеЬет іп 
агтіз. — Ь) время проводить (особ, безъ 
пользы)^ іетриз, аеіаіет іп аіда гв: 
аеѵит іегго (подъ оружіемъ ф). 

іегга, ае, Г. земля, I) вооб.; а) земля, 
какъ міровое тѣло, іеггаѳ тоіиз, земле¬ 
трясеніе ; отс. аЫ іегга, на сушѣ: іегга. 
тагщие, тагі іеггздие или еі тагі еі 
іегга, на морѣ и на сушѣ: іп іеггіз, на 
эемлѣ, на свѣтѣ: зиѣ іеггаз іге, въ под¬ 
земное царство. — Ь) земля, какъ почва, 
сощесіиз іеггае: шіЬі іеггаш ііуісе (1*): 
адиат іеггапщиѳ реіеге, требовать отъ 
врага земли и воды (въ знакъ покорно¬ 
сти = подчиненія). — II) въ част., от¬ 
дѣльная земля, страна, іегга Ііаііа: іп 
еа іегга, ріиг. іеггае, страны, иііітае; 
огЬіз іеггагиш, кругъ земель, т.-е. со¬ 
вокупность всѣхъ находящихся на землѣ 
странъ (у насъ = земной шаръ): рори- 
Іиз ргіпсерз отпішп іеггагиш, первен¬ 
ствующій на всемъ свѣтѣ: аЬіге іп аііаз 
іеггаз: зоіѵепі Гогтібіпе іеггаз, поэт.г 
міръ = людей; §еп. ріиг. часто рагііі.* 
иѣі или иЪісипцие іеггагиш, гдѣ (на 
свѣтѣ): аіцио іеггагиш, куда-нибудь. 

ісггёпиз, а, шп, I) изъ земли состоя* 
щій, земляной, іишиіиз, сашриз; зиЪзі.» 
іеггепиш, і, п. и іеггепа, бгиш, п. земля, 
поле. — И) землѣ принадлежащій, на или 
въ землѣ находящійся, земной, Ьезііаѳу»- 
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живущія на сушѣ: Ъіаіиз, разсѣянна 
(•)*). — отс., тлѣнный, смертный, еяиез 
(■(•); поэт., питіпа, боги подземнаго 
царства. 

іеггёо, іеггйі, іеггііиш, еге, устра¬ 
шать, пугать, I) вооб.: аѣрп: іеггііиз 
апіші; со слѣд. пе с. соіу;— ІІ)прегн., 
1) страхомъ преслѣдовать, ргоГи^ат рег 
іоіит огЬет (•)•). — 2) страхомъ удер¬ 
живать, страхомъ отклонять, а гереІипДа 
ИЪегіаіе; со слѣд. пе или диотіпиз с. 
СОП). 

іеггезіёг, зігіз, зіге, об. іеггезігіз, с, 
земной (на землѣ, на сушѣ находящійся, 
происходящій и т. п.; прот. тагііітиз, 
паѵаЙз), ге§іопез: ехегсііиз, сухопут¬ 
ное: ііег, сухой: ргоеііит, на сушѣ. 

іеггёиз, а, иш, изъ земли состоящій, 
земляной. 

ІеггіЪИіз, е, страшный, ужасный, Га- 
сіез аіф; съ зир. 2. ѵізи (•)*); съ <1аі. 
{для кого), ехіегіз §епііѣиз; пеиіг. ріиг. 
виѣзі., тарга ас іеггіЬіІіога аіГеггѳ 

іеггісйіит, і, п. средство устраше¬ 
нія, страшилище. 

іеггіГісо, аге, устрашать, пугать (*}•). 
(сггШсиЗп а, иш страшный, ужасный. 
іеітІ«ёпа, ае, с. изъ или землею ро¬ 

жденный, сынъ земли, земная тварь 
(поэт. тк. объ улиткѣ). 

ІеггХіо, аѵі, аге, стращать, пугать, 
аЦга: а^т аЦа ге (напр. теіи, шіпіз). 

іеггіібгіит, Іі, п. земля, принадлежа¬ 
щая къ городу, городской округъ, тер¬ 
риторія. 

іеггбг, бгіз, т страхъ, ужасъ, I) соб.: 
тогііз (наводимый смертью): ЬеШ: ехіег- 
пиз или регедгіпиз (предъ иноземнымъ 
врагомъ): е^зсіет ѵіз сіісепсіі іегго^ие, 
потрясающая сила рѣчи: іеггогеш аісі 
нуісеге или іпіегге, наводить на кого 
страхъ: аЦт іи іеггогеш сопрсего, по¬ 
вергать кого въ ужасъ, наводить на кого 
страхъ: аісі еззе іеітогі, быть страш¬ 
нымъ: іеггогеш ЬаЪеге аЬ аЦо или аЬ 
аЦа ге, бояться за :с* іеггог іпсійіі 
ехегсііиі, страхъ напалъ на войско: іп 
оррійо іп^епз іеггог егаі, пѳ еіс. — II) 
теіоп.: а) предметъ ужаса, гроза, ужасъ, 
Ьищз игЬіз или геі риЫісаѳ іеггогез (о 
Карѳагенѣ и Нуманціи). — Ь) ріиг. іег¬ 
гогез = ужасныя вещи, ужасы, а) ужас¬ 
ныя извѣстія, поп тейіосгез іеггогез ^а- 
сіі аЦиѳ бепипііаі. — /*?) ужасныя при¬ 
ключенія, явленія, сеіегі отпез саеіезіез 
тагііітіс[ив іеггогез. 

Іегзпз, а, ит, чистый, ріапіае (*(•)• 
іегііб, айѵ. а) въ третій разъ. — Ь) 

въ-третьихъ* 

іегіійт, асіѵ. въ третій разъ, 
іегііиз, а, иш, третій, а) вооб.: рагя 

и рагіез (роль): іегііо ^ио^ие ѵегЬо, за 
каждымъ третьимъ словомъ: іегііиз ѳ по- 
Ьіз, одинъ изъ насъ трехъ (*(•): аЬ Іоѵѳ 
іегііиз А]ах, третій потомокъ Юпитера 
(правнукъ Юпитера •(•). — Ь) (поэт.) 
въ отношеніи къ подземному царству = 
подземный, питіпа (у): гедпа, подзем¬ 
ное царство. 

іезса (іезциа), бгиш, п. (съ и безъ 
Іоса), степи, пустыни. 

ігззёга, ае, і. I) игральная кость 
(четырехугольная, съ отмѣтками на всѣхъ 
сторонахъ), іеззегаз тіііеге, играть въ 
кости (•(•). — II) марка, знакъ, а) вооб., 
дощечка съ надписью, какъ знакъ. — Ъ) 
въ част., пароль, лозунгъ, іі Ъеііо іеззега 
зі^пит (•)*): отпіЪиз іеззегат йагѳ. 

іезіа, ае, Г. издѣліе изъ жженой ши¬ 
пы, I) соб.: а) всякій глиняный сосудъ, 
горшокъ, кувшинъ, урна, лампа. — Ь) 
кирпичъ. — с) черепокъ; особ, черепокъ 
при подачѣ голоса у грековъ, іезіа- 
гшп зийга^іа, остракизмъ. — II) пер.: 
а) черепъ черепокожныхъ животныхъ; 
отс. (поэт.) шеіоп., черепокожное жи¬ 
вотное. — Ь) (поэт.) кора, Іиѣгіса іезіа, 
ледъ. 

іезіатепіагіиз, а, ит, въ завѣщанію 
относящійся, принадлежащій, іех, ка¬ 
сающійся завѣщаній; зиѣзі., іезіатопіа- 
гіиз, іі, т. сочинитель подложныхъ за¬ 
вѣщаній. 

іезіатеиіит, і, п. завѣщаніе, іезіа- 
тепіит Іасеге или сопзсгіѣеге, зиѣ,)ісо- 
ге; отс. іезіатепіо или рег іезіатеиіит, 
но завѣщанію (наир, рег іезіатеиіит 
аборіагі). 

* іезіаііо, бпіз, і. призываніе въ сви¬ 
дѣтели, іоейегшп гиріогит. 

іезіаіиз, а, ит, РАсЦ. доказанный, 
несомнѣнный, очевидный. 

іезіШсаіІо, бпіз, Г. I) доказательство 
посредствомъ свидѣтеля, свидѣтельства и 
документовъ, свидѣтельское показаніе.— 
іі) пер., доказательство. 

іезіШсог, аіиз зиш, агі, I) призывать 
въ свидѣтели, йеоз Ьотіпездие.—II) сви¬ 
дѣтельствовать, быть свидѣтелемъ, удо¬ 
стовѣрять, а) соб., аѣзоі. (иі іѳзіШсаіі 
йізсейегепі) или съ асе. и іпГ. — Ь) перч 
обнаруживать, доказывать, орез (|); 
рагі. разз., іезіійсаіа іодиаг (*)*). 

іезіішбпіит, Іі, п. а) (устное или пись¬ 
менное) свидѣтельство, аіф • аісі і. Йаго- 
і. сіісегв: біеегѳ рго Іезіітопіо, при: 
спросѣ свидѣтелей, въ качествѣ свидѣ¬ 
теля высказывать. — Ь) пер*, доваза- 
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тельство, ѵегЬа зипі іезіітопіо, служатъ 
доказательствомъ. 

1. іезііз, із, с. свидѣтель, свидѣтель¬ 
ница, ѵігіиііз (храбрости) зресіаіог еѣ 
іезііз: ѵиіпега (зипі) іезіез (•)*): ігисіиз 
аЬезі, (асіез диит Ьопа іезіе сагеі, нѣтъ 
проку въ красотѣ, когда некому любо¬ 
ваться ею (і*). 

2. іезііз, іа9 т. ядро; ріиг. іезіез, 
шулята. 

іезіог, аіпз зшп, агі, I) свидѣтель¬ 
ствовать, своимъ свидѣтельствомъ дока¬ 
зывать, и вооб. обнаруживать, доказы¬ 
вать, утверждать, аЬзоІ., а^<1 или съ 
дополн. предл.; рагі. іезіаіиз иногда 
раза. = засвидѣтельствованный, дока¬ 
занный. — II) призывать въ свидѣтели 
кого или что, 1) вооб.: отнез <1еоз: 
іоесіега, указывать, ссылаться на д.: <1еоз 
ітшогіаіез <1е зио зсеіеге: іезіог отпез 
сіеоз со слѣд. асе. с. іп4.; съ общимъ 
асе. ргаѳй., Ьос ѵоз, .рніісез, іезіог. — 
2) въ част., объявлять свою послѣднюю 
волю, дѣлать завѣщапіе. 

іезіи, п. ішіесі. глпняныЗ сосудъ, 
чашка. 

іезішіо, (ІХпів, 4. черепаха; шеіоп.: 
а) черепашій черепъ, іезіибіпе сиііі 
(украшенные) іЬаІаті (і*). — Ь) вслѣд¬ 
ствіе сходства съ черепашьимъ черепомъ, 
а) (поэт.) всякій дугообразный струнный 
инструментъ, лира, цитра; пер., имѣю¬ 
щая сходство съ цитрою прическа. — 
р) крытое сводообразнымъ потолкомъ 
пространство, павильонъ. — у) какъ 
воен. 4. 4., черепаха^ аа) деревянный 
навѣсъ, употреблявшійся для прикрытія 
при осадныхъ работахъ. — рр) кровля 
изъ щитовъ, сомкнутыхъ надъ голо¬ 
вами. 

* іезійіа, ае, 4. черепокъ, на кото¬ 
ромъ аѳиняне подавали свои голоса; отс. 
шеіоп. = остракизмъ, а ТЬешізіосІе соі- 
ІаЬеГасІиз іезіиіа Ша. 

іёіёг (іае(ёг), іга, ігшп, гадкій, мерз¬ 
кій, постыдный; отс. диі іп еиш іиегаі 
іеіеггішиз, обошелся съ нимъ въ высшей 
степени гнусно. 

іёігасЬтшп (тк. іёігМгасЬтит), і, 
§еп. ріиг. йт. п. четыре драхмы (гре¬ 
ческая серебряная монета, равная, при¬ 
близительно, нашему рублю). 

іёігагсЬёз, ае, ш. тетрархъ, вооб. 
титулъ владѣтельныхъ особъ, владѣтель, 
князь. 

іёігагсЫа, ае, 4. область тетрарха. 
іёігё (іаеігё), айу. гадко, мерзко, 

постыдно. 

іёігХсиз, а, пт, мрачный, угрюмый, 
суровый. 

іехо, іехйі, іехіит, ёге, I) ткать чли 
плести, а) ткать, іеіаш: <]иазі геіе (о^ 
паукѣ); поэт., 4. Ьоггеа ЯогіЪиз, обра¬ 
зовывать соты и^ь цвѣточнаго сока. — 
Ь) сплетать, сгаіез: а^сі (ех) агшнііпе: 
аідй ѵіг^а или (е) ѵішіпе (*(•); поэт., 
шпЬгасиІа (о виноградной лозѣ). — И) 
пер.: а) слагать, дѣлать, строить, «) 
вооб.: гоЬога (*(•): ііег рагіеііѣиз саесіз 
(1*): паѵез гоЬоге (*(•).—/$) письменна 
составлять, сочинять, ориз Іисиіепіе.— 
Ъ) (поэт.) переплетать, іи&аз еі ргоеііа 
Іибо. 

ІехШіз, е, ткапый, сіопа (•(•); зиЪзі.,, 
іехіііе, із, п. ткань, полотно, холстъ; 
ріиг. = тканыя одежды, 

іехібг, бгіз, ш. ткачъ, 
іехігіппт, і, п. ткацкая, ткалыія. 
іехіит, і, п. а) (поэт.) ткань. — Ь) 

(поэт.) плетеная работа. 
іЬаІатиз, і, т. комната (поэт.), 1) 

жилая комната, покои; отс. вооб. жили¬ 
ще, мѣстопребываніе, ячейка (пчелъ).— 
И) спальня, почивальпя; отс. шеіоп.: 
а) кровать, особ, брачное ложе. — Ь) 
бракъ, супружество, ѵііа ехрегз ІЬаІагаі, 
холостая жизнь, одинокая жизнь: іЬа- 
Іашоз пе безеге расіоз, обѣщанную тебѣ 
(помолвленную за тебя) невѣсту. 

іЬёаігаІіз, е, къ театру относящійся, 
принадлежащій, театральный. 

іЬёаігит, і, п. I) театръ, I) соб. театръ 
(у грековъ въ то же время мѣсто госу¬ 
дарственныхъ засѣданій), ігедиепііззі- 
шиш: зігисіиш иігіпцие, амфитеатръ^ 
(І*). — 2) шеіоп., театръ = а) зрители, 
публика, іЬеаіга гесіашапі. — Ь) слуша¬ 
тели, ОгрЬешп (Орфея •)*). — И) пер., 
поприще, кругъ дѣйствія, кругъ (обще¬ 
ственной) дѣятельности, іЬеаігиш ша- 
дпиш ЬаЪеі ізіа ргоѵіпсіа. 

іЬёса, ае, Й I) Футляръ, покрышка.— 
П) ящичекъ, шкатулка. 

іЬепза, см. іепза. 
іЬепзаигиз, см. іЬезаигиз. 
іЬегтае, агит, 4. бани (въ Римѣ это 

были великолѣпныя зданія). 
іЬёзапгиз (іЬепзаигиз), і, ш. I) со¬ 

кровище, кладъ, іЬезаигшп оЬгиегѳ или 
йеЫеге: іЬезаигиш іпѵепігѳ. — П) со¬ 
кровищница, а) соб., особ, храма и го¬ 
сударственной казны, Ргозегріпае: ри- 
Ыісиз; поэт., зегѵаіа шеііа іЬезаигіз 
(= Въ ячейкахъ). — Ь) пер., кладовая, 
складъ, хранилище, чио(1 Іаіеаі іп іЬе¬ 
заигіз іиіз, которое должно храниться 
въ твоемъ книжномъ шкапу. 
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* Шазиз, і, ш. пляска въ честь Вак¬ 
ха (1*). 
Шбіпз, і9 ш. куполъ (кровля полуша¬ 

ромъ). 
Нібгах, гасіз, ш. мѣдный панцырь, 

нагрудникъ. 
Ншпппз, і, ш. Міуппиз. 
Нійгёиз, ИшгіШит, Ишгісгётиз, Нш- 

гІГёг? іЬйгІІёаріз, см. іигеия и пр. 
ЙШ8, см. іпз. 
ІЬуазпз, см. Шазиз. 
іЬутЪга, ае, і. чаберъ (овощъ). 
ііфшіпі, і, п. и (Ьупшз, і, т. ѳи- 

иіанъ, обыкновенный или римскій, частью 
критскій или греческій (поэт. тк. вь 
ріиг.). 

іЪуппиз (Ишппиз), і, т. тунецъ, 
скумбра (рыба). 

(Ьугзиз, і, т. ѳпрсъ, жезлъ Вакха п 
вакханокъ, обвитый плющомъ и виноград¬ 
ными лозами. 
Нага, ас, ?. и Иагаз, ае, ш. тіара, 

чалма (головной мужской уборъ у вос¬ 
точныхъ народовъ). 

ііМа, ае, Г. I) берцовая кость, го¬ 
лень.—Щ шеіоп., (первоначально костя¬ 
ная) Флейта (об. ріиг., потому что у 
древнихъ об. играли на двухъ флей¬ 
тахъ), ИЪііз сапеге. 

ііЫсёп, сіпіз, т. I) играющій па 
Флейтѣ, Флейтистъ; отс. ігапзіі Ыет 
]игіз сопзиііиз ііЬісіпіз Ьаііпі тойо, иро- 
шіч. = тотъ же правовѣдъ, подобно ла¬ 
тинскому флейтисту, переходитъ надру- 
г}пю сторону, т.-е. предложивши раньше 
формулу истцу, диктуетъ возраженіе от¬ 
вѣтчику (подобно флейтисту на сценѣ, 
который, особенно въ монологахъ, акком- 
паниментомъ давалъ тонъ актерамъ). — 
II) столбъ, подпора, зіапз НЪісіпе ѵіі- 
Іа (+). 
Шнсіпа, ае, і. играющая на Флейтѣ. 
ПЫсІпІшп, Іі, п. игра на Флейтѣ. 
И$Шшп, I, п. небольшое бревно, бру¬ 

сокъ. 
(і^пагіпз, а, пт, обрабатывающій 

строевой лѣсъ, Гаѣег, плотникъ. 
И§пшп, і, п. кусокъ строевого лѣса, 

бревно, брусъ; ігапзѵегзшп, поперечный 
брусъ, поперечная балка. 

1Х&ГІ8, &ГІЙІ8 и &гіз, асе. дгійет и 
^гіт, асе. ріиг. ^гіііаз, т. и Г. (въ про- 
аѣ тазе., у поэт, пренм. іет.), тигръ; 
пер., тигръ (корабль, украшенный изоб¬ 
раженіемъ тнгра). 
Шіа, ае, Г. липа. 
НтёГасІпз, а, ит, испугаппый, устра¬ 

шенный. 
Шпёо, бі, ёге, бояться, чувствовать 

робость, I) іг. бояться, опасаться кого, 
чего (прот. зрегаге, сопіетпеге), а) 
вооб.: аЦт: іогіипат ееіегогит: рог- 
іиз ошпез; со слѣд. пѳ (чтобы не, что), 
пѳ поп или иі (что не) с. сопр; со слѣд. 
асе. с. іпГ.; съ дополн. предл. (съ циій, 
Яио или диогзшп). — Ь) бояться, стра¬ 
шиться чего, ІЬаІатоз зиогшп (і*); съ 
тй == бояться, не рѣшаться. — II) іпіг. 
бояться, опасаться, быть озабоченнымъ, 
аЬзоІ. или съ сіаі. (за кого: зіЬі, ІіЬег- 
Ші), рго с. аЫ. (рго аЦо); съ <1в с. 
аЫ. (<Іе ге риЫіса ѵаЫе, относительно г.); 
съ аЬ с. аЫ. (со стороны кого, чего 
или = опасаться кого, чего); поэт, съ 
аЪІ., іітиіі ехіеггііа рейпіз аіез, обна¬ 
ружила свой испугъ крыльями (= хло¬ 
паніемъ крыльевъ). 

іІтШ, айѵ. боязливо, робко (прот. 
Ясіѳпіег, ашіасіег). 
ШпШіаз, аііз, Г. боязливость, ро¬ 

бость; ріиг , ^иапіаѳ Нтісіііаіез, сколь 
поразительныя проявленія боязливости. 

іішійпз, а, ит, боязливый, робкій 
(прот. ашах), аѣзоі.; поэт, съ §еп. или 
съ іпГ. = боящійся, робѣющій (напр. 
йеогшп, богобоязненный: рго раігіа ре- 
гіге;. 

іішбг, бгіз,ш. боязпь, опасеніе, страхъ 
(прот іЬгИИісІо [рѣшимость], аийасіа, 
йДисіа), I) соб.. а) вооб., съ §еп., аіф, 
аіф геі (напр. тадпі ЬеШ), аЬ а^о 
(передъ кѣмъ): іітог сіе Шо шеиз Итог 
ехіегпиз (предъ иноземнымъ врагомъ): 
ргаѳ Итоге, отъ страха: ргоріег Нто- 
гет: Итогіз саиза: іітогет аіеі іщіее- 
ге или іпсиіеге: іп та^по Итоге еззе, 
быть въ большомъ страхѣ (о лицахъ), 
и = причинять сильный страхъ (объ об¬ 
стоятельствахъ) : отіИе Нтогет, не бой¬ 
ся; Итог езѣ со слѣд. пѳ (чтобы не, 
что) с. сон].; зиЪезі Итог съ асе. с. 
іпГ.; іп Итоге зит съ асе. с. іпГ. — Ь) 
робость, застѣнчивость, ѵігфеиз (*(*).— 
с) религіозный страхъ, Деогшп (]*). — 
II) (поэт.) шеіоп., предметъ страха, стра¬ 
шилище, о лицахъ, Аѵепііпае зііѵае: 
іпа^пиз иіегдие Итог ІаігопіЬиз. 

* ИпсШіз, е, служащій къ обмакива- 
пію, ѵігиз. 

ІІпёа (Нпіа), ае, і. моль, гусеница, 
ппр&лида (насѣкомое изъ отдѣла ночныхъ 
бабочекъ). 
Пп^о (Ип^по), Ипхі, ііпсіит, ёге, 

почить, обмачивать, обмакивать, погру¬ 
жать, I) вооб.: ога іасгітіз (]*): іипі- 
сат запдиіпо: Гасез іп атпе. — П) въ 
част., какъ іпйсегѳ = красить, окраши¬ 
вать, іапаз тигіее (]•): сотат (]•). 
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ііпіа, ае, 1. си. ііпеа. 
ііппіо (Чіпіо), Іѵі и Іі, Іішп, іге, зво¬ 

нить, звенѣть, звучать. 
Ііппіійз, йз, ш. звонъ, звуки. 
ііппйіиз, а, иш, звенящій, звучащій, 

звонкій (і*). 
ііпиз, і, іш валина (видъ лавроваго де¬ 

рева). 
ііго, бпіз, ш. I) новобранецъ, рекрутъ 

(прот. ѵеіиз тііез, ѵеіегапиз), тк. аі- 
ІгіЬ., ехегсііиз ііго: тііііез іігопез.— 
ІГ пер.: а) новичокъ въ дѣдѣ; отс. не¬ 
опытный, неискусный (часто ѵегЬ. ііго 
асглбіз, гшііз еі ііго), аЬзоІ. (тк. аіігіѣ., 
іігопез ^Іабіаіогез) иди іп аща ге; &ІЦЯ, 

ге (напр. зсіепііа); съ §еп. (напр. рго- 
ѵіпсіаѳ (въ дѣлахъ, касающихся провин¬ 
ціи).— Ъ) всякій вступающій въ жизнь, 
юнецъ, который успѣлъ надѣть мужскую 
тогу. 

іІгбсінХшп, 1і, п. I) начало воепной 
службы, неопытность въ военномъ дѣлѣ, 
а) соб.: зиѵепіз, ехегсііиз: іігосіпіі ги- 
бітепіа беропеге, доказывать свою спо¬ 
собность къ военной службѣ. — Ь) те- 
іоп., молодые солдаты, рекруты. — II) 
пер., начало, первый опытъ, проба, іп 
1і. Раиіо ассизапсіо іігосіпіит ропеге, 
впервые выступить въ обвиненіи Л. П. 
ШШо, аѵі, аіиш, аге, щекотать (соб. 

и пер.). 
ОДйЪапіёг, абѵ. колеблясь, недоумѣвая. 
ШйЪо, аѵі, аіиш, аге, I) шататься, 

о лицахъ: Зііепиз іііиЬапз аппіздиете- 
годие (*(*): іііиЬапіез еЬгіиз агіиз зизіі- 
пеі (і): ѵезіі^іа іііиЬаіа (|). — И) пер., 
a) заикаться, запинаться, заминаться, 
Ьісіпіиз іііиЬапз: Ііп^иа іііиЬаі. — Ъ) 
колебаться, недоумѣвать, не знать, на 
что рѣшиться, отпіЬиз іііиЬапііЬиз.— с) 
дать промахъ, ошибиться, погрѣшить 
противъ чего, ѵегѣо (ошибиться въ од¬ 
номъ словѣ). 

ііійіпз, і, ш. надпись, I) соб. а) вооб.: 
потіпіз: ИЪеШ, заглавіе (*}*): іііиіит 
іпзсгіѣеге Іатпае. — Ъ) въ част.: объ¬ 
явленіе о продажѣ или наймѣ дома, зиЬ 
іііиіит тізіі Іагез, заставила меня про¬ 
дать домъ (|). — II) пер.: а) почетное 
названіе, наименованіе, титулъ, сопзи- 
Іаіиз: сощи^із (•)*).— тк. слава, честь, 
саріае игѣіз: рег іііиіоз іп^геаітигдие 
іиоз, мы воспѣваемъ твои заслуги (*|-). — 
b) значеніе, блескъ раг ііііііо іапіае 
діогіае іиіі. — с) предлогъ, видъ, зресіо- 
зиз (благовидный): тіпіте аігох: іііи¬ 
іит ргаеіешіеге. 

ібйіз (ІбрЪиз), і, т. ту®ъ (сква¬ 
жистый камень). 

іб^а, ае, Г. тога, верхнее платье рим¬ 
скаго гражданина, состоявшее изъ по¬ 
лукруглаго куска бѣлой шерстяной ма¬ 
теріи, имѣвшаго форму прибл. ламповаго 
колпака въ поперечномъ разрѣзѣ. Это 
была одежда римлянъ въ мирное время, 
когда они выступали публично какъ 
граждане (отс. объ измѣнникѣ, іо§ае 
оЫііиз *)*), ригригеа (царская): ргаеіехіа 
(см. ргаеіехо И, 1): рига, не окаймлен¬ 
ная пурпуровою полосою (простая тога 
римскихъ гражданъ, не занимавшихъ 
высшихъ должностей); сапбіба (канди¬ 
датовъ на должность): риііа (темно-сѣ¬ 
рая, находившихся въ траурѣ).—Меіоп., 
о мирѣ, іп іо§а, въ мирѣ, въ мирное 
время, себапі аппа іодае. 

іб^аіаз, а, шп, I) одѣтый въ тогу, 
какъ отличіе римскаго гражданина отъ 
неримлянина или римскаго солдата, Стае- 
сиіиз зибех тобо раіііаіиз тобо іо§а- 
іиз* §епз, римскій народъ (*|-): Хегхез, 
Кс. въ тогѣ (о Лукуллѣ); ріиг. іо§аіі 
зиЬзі. = римскіе граждане. — II) пер.: 
a) іо^аіа, ае, Г. (зс. іаЪиІа) національ¬ 
ная римская драма (сюжетъ которой былъ 
заимствованъ изъ рюіекаго быта; прот. 
іаЬиІа раШаіа). —Ь) Сиіііа іо^аіа, рим¬ 
ская часть Галліи, лежавшей по сю сто¬ 
рону По (Оаіііа сізаіріпа). — с) (такъ 
какъ вольноотпущенницы имѣли право 
носить тогу) іо^аіа апсіііа и зиЬзі. одно 
іо^аіа, вольноотпущенница, публичная 
женщина (|). 

іб&йіа, ае, Г. небольшая тога. 
ШёгаЪШз, е, сносный, а) о неодуш.: 

(Іоіог (прот. сіоіог ітреііЬіІіз), сопбіііо.— 
b) о лицахъ, сносный, довольно хоро¬ 
шій, огаіог. 

* Шёгапбиз, а, ит, сносный. 
ібіёго, аѵі, аішп, аге, I) перепостъ, 

выдерживать, терпѣть, Іііетеш: ігіЬиіа, 
переносить тягость налоговъ: іатет аіда 
ге, утолять; поп іоіего съ іпі*. = не счи¬ 
таю себя способнымъ; аЬзоІ. = выдер¬ 
живать, раиіо еііат Іоп^іиз іоіегаго 
роззе рагсепбо (при бережливости). — 
II) поддерживать, содержать, ѵііат, 
е^иоз, е^шіа^ит. 

іоііёпо, опіз, т. оцѣпъ, коромысло 
(какъ подъемная машина при осадныхъ 
работахъ). 

іоііо, зизійіі, зиѣіаіит, ёге, I) под¬ 
нимать вверхъ, А) соб.: 1) вооб.: а) не¬ 
одуш., зсиіит,осиіоз: зогіез, вынимать: 
заха бе іегга: зе а іегга аіііиз (о расте¬ 
ніяхъ): шапиз (иігаз^ие) аб соеіит: 
ідпіз е зресиіа зиЫаіиз. — Ь) одуш.: 
аідт іп сгисет, повѣсить: аідт Ьите- 
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гіз зиіз іп саеіит (карт.): 4оШ іітіѣиз 
іптигиш.—2) въ част.: а) какъ морской 
і. 4;, іоііегѳ апсогаз, поднимать якорь, 
сняться съ якоря. — ѣ) какъ воен. 4. 4., 
4о11егѳ зіріа, выступать въ походъ. — 
с) воздвигать, 4ес4шп а14іиз. — (1) заста¬ 
влять подняться вверхъ, і&пет (какъ 
сигналъ); поэт., &е4а, поднимать волны, 
взволновывать море (*(*); разз., 4оШ 
шей. = подниматься, іп агбиоз ЗаЬіпоз 
(|).— в) въ воздушное пространство под¬ 
нимать, по воздуху умчать, аЦш (о 
вѣтрѣ): аідой бепзо аёгѳ или аЦт іп 
а14оз Ібаііаѳ Іисоз (о божествѣ •}*) — 
і) брать съ собою, а) лидъ: а^т іп 
сиггит, іп едиитс іп ІепхЬит • аЦт 
геба (і*). аЦт асі зѳ (зс. іп паѵеш).— 
/?) о судахъ, поднимать, брать, 4е^и1аз 
шаппогеаз* е^ш4е8с — В) пер., 1) воз¬ 
вышать, апітоз, становиться гордымъ: 
(ср. зиЫаІиз): Іаибез аіф іп азіга: 
аЦб бісепбо аи^егѳ е4 4о11егѳ аШиз 
(прот. ѳх4епиагѳ аЦиѳ аЪрсеге). — 2) въ 
част.: а) голосъ поднимать, сіатогет, 
гізит (|): сіатогет іп саеіит или аб 
зібега (*}■). — Ь) возвеличивать, возвы¬ 
шать, аЦт (ЬопогіЬиз), почтить кого 

почетными должностями: аЦт ІаибіЪиз, 
аЦб Іаибапбо, превозносить кого (что) 
похвалами, прославлять. — с) духъ под¬ 
нимать, апітит (апітоз), ободрять кого 
или ободриться: атісит, утѣшить (*)*).— 
<1) брать на себя, опиз: роепаз, под¬ 
вергнуться наказанію. — е) (поднятіемъ 
съ земли признавать своимъ =) воспи¬ 
тывать, риеііат, йііит; йііит или 1і- 
Ьегоз ех аф, прижить съ кѣмъ. — II) 
съ побочнымъ понятіемъ удаленія = уби¬ 
рать, уносить, отнимать, удалять, А) соб., 
1) вооб.: а) неодуш.: ргаебат, Ггшпеп4шп 
бе агеа: аісі іоі^иет: Дозіі зі^па: Ьо- 
з4іЬиз поп рагит а^гогит. — Ъ) одуш.: 
са4и1оз (*(•): аЦт аЪ аігііз Ьісіпііз іп 
ОаШат: ехегсіішп а ОаШагит ргаезібіо 
(•)*).— 2) въ част.: а) кушаніе убирать, 
снимать со стола, раііпат, сіѣоз (*(*); 
самый столъ убирать, тепзат 4о11і ]и- 
Ье4. — Ь) прегн., съ побочнымъ поня¬ 
тіемъ истребленія = убирать, истреблять, 
уничтожать, аЦт ѳ или бе тебіо или 
одно а^т („убрать* = лишить жизни, 
напр. ѵепепо, отравить, іегго): Ті4апаз 
Мтіпѳ, поразить молніею (і*): потеп ех 
Ііѣгіз, вычеркнуть. — В) пер., удалять, 
превращать, 1) вооб.. зизрісіопеш: егго- 
гет, выводить изъ заблужденія: зрет, 
отнимать: 1ис4шп тиііеѣгеш (*)*). — 2) въ 
част.: а) время отнимать рѣчью, іетриз, 
біет. — Ь) оиускать, умалчивать, аш> 

4огет (о поручителѣ).—с) прегн.: устра¬ 
нять а) уничтожать, 1е§ет: соті4іа: 
^ибісішп (сдѣлать невозможнымъ): те- 
тогіат аіф геі: Ьеііит 4о11егѳ ас зѳ- 
реіігѳ, совершенно окончить войну: біс- 
4а4игат йіпбі4из ѳ гериЫіса. — ^) не 
признавать, отрицать, беоз. 

ібтепіит, і, п. набивка (шерсть, во¬ 
лосъ, перья и т. п.). 

іопббо, Шопбі, 4опзиш, ёге, стричь, 
брить, I) соб.. а) 4г.: оѵез: ѣагѣат еі 
сарШит. — ѣ) іп4г. = брить бороду, 
4опбегей1іаз босш*4.~ с) гей. = бриться.— 
II) (поэт.) пер., подрѣзать, рга4а, ко¬ 
сить: сотат Ьуасіп41іі, ощипывать: сат- 
рит, поѣдать траву на полѣ: тк. іесиг 
гозіго, разрывать: сотат асап41іі, об¬ 
рѣзать: согопа 4опза, вѣнокъ гладко 
обрѣзанный (•)*): тк. оііѵа (вѣнокъ изъ 
оливковыхъ вѣтвей *|*): ііех 4опза ѣіреп- 
піѣиз, обрубленный. 

Ібпііг&з, йз, т. и (бпМгйнт, і, п. 
громъ. 

4бпо, ібпйі, аге, гремѣть, I) грохо¬ 
тать, гудѣть, громко раздаваться, рогіа 
саеіі 4опа4 (•)*): саеіит 4опа4 йга^огѳ (і*): 
Ае4па 4опа4 Іюггііегіз гиіпіз (•)*). — II) 
въ част., гремѣть, а) соб.: биррі4ег 
4опапз и одно 4опапз, громовержецъ (■)•): 
едиі 4опап4ез, кони (запряженные въ ко¬ 
лесницу) громовержца (•)*); ітрегз., 4опа4, 
громъ гремитъ.— Ь) пер., говорить гро¬ 
мовымъ голосомъ, громко говорить, аѣзоі.; 
(поэт.) съ асе. прогремѣть = громко 
произносить, громко призывать, беоз. 

іопза, ас, Г. весло, 
іопзбг, бгіз«, т. цырюльникъ. 
Іопзйга, ае, й стрижете, стрижка, 
ібрішз, см. іоГиз. 
ібгаі, аііз, п. покрывало (коверъ) на 

постели, софѣ и т. п. 
ібгеита, таііз, п. выпуклая, чекан¬ 

ная работа, чеканное, художественное 
барельефное произведеніе. 

4огшеп4пш, і, п. I) орудіе для вер¬ 
ченія, подниманія, давленія, 1) воротъ, 
капать, іаісез 4огтеп4із іп4гогзиз гѳби- 
сеЬап4. — 2) орудіе пытки, пытка, а) 
соб.: 4огшеп4а абЬіѣеге: ехсгисіагі 4ог- 
теп4із. — ѣ) пер.: а) пытка, мука, 4ог- 
теп4а 4ог4ипае, страданія, посылаемыя 
судьбою. — р) (поэт.) возбудительное 
средство, Іепе 4огтеп4шп абтоѵегѳ іп- 
депіо, слегка раздражать гс. — II) орудіе 
для метанія, метательное орудіе, тяжелое 
орудіе, а) соб.: іѣі 4огшеп4а со11осаѵі4.— 
ѣ) те4оп., метательное копье, метатель¬ 
ный камень, 4е1шп 4оппеп4ипщие шіз- 
зшп. 
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іогпо, аті, йіига, агс^ токарнымъ 
инструментомъ круглить, точить, точе¬ 
ніемъ выдѣлывать, зрЬаегат; карт., ѵег- 
8115 таіѳ іогпаіі, плохо обработанные 
•'= неудачные) стихи (!). 

іогпиз, і, ш. токарный инструментъ, 
рѣзецъ. 

ібгсзиз, а, пт, мускулистый, мяси¬ 
стый, плотный. 

іогрёо, ёге, быть оцѣпенѣлымъ, быть 
онѣмѣлымъ, быть безжизненнымъ, быть 
неподвижнымъ,быть безъ чувствъ,!) соб.: 
а) отъ физич. обстоятельствъ: а) вооб.: 
і. деіи или гідоге: йиго зітііііта захо 
іогреі (!). — р) отъ праздности: ап 
йехігае іогрепі? или, быть можетъ, руки 
отнялись ? — Ъ) отъ душевнаго настрое¬ 
нія, 1. теіи: іогреѣаі ѵох зрігііиздие, 
языкъ отнялся, дыханіе захватило: дшіт 
Раизіасл, іогрез іаѣеіій, ты стоишь не¬ 
подвижно отъ удивленія предъ (= ты по¬ 
раженъ) картиной П. (!). — II) пер., 
умств. быть ослаблену, зі іиа ге зиѣііа 
іопзіііа іогрепі, если вслѣдствіе неожи¬ 
данности ты не знаешь, на что рѣшить¬ 
ся: ігідѳгѳ ас іогреге зепіз сопзіііа. 

іогрезсо, рйі, ёге, приходить въ оцѣ¬ 
пенѣніе, нѣмѣть, костенѣть, дѣлаться 
неподвижнымъ, терять чувства а) вслѣд¬ 
ствіе праздности, пе рег оііит іогрезсе- 
гепі тапиз аиі апішиз. — Ъ) вслѣдствіе 
душевнаго настроенія: теіи (!): йоіо- 

те (і). 
іогрійпз, а, пт, оцѣпенѣлый, непо¬ 

движный, безчувственный, зотпо (отъ гс). 
іогрбг, огіз, т. оцѣпенѣніе, онѣмѣ¬ 

ніе, неподвижность; отс. разслабленіе, 
безчувственность, безжизненность. 

Іогдпаіпз, а, пт, имѣющій на шеѣ 
цѣпь (особ, какъ прозвище Манлія); 
отс. Аіесіо іогдиаіа соіиѣгіз, обвитая 
змѣями (!). 

іогдпёо, іогзі, іогіиш, ёге, вертѣть, 
I) = вертѣть, крутить, вращать, пово¬ 
рачивать, 1) вооб.: а) соб. сігса ахет 
зе (о землѣ): аідт іп огЪет: соііитаісі, 
поворотить кому шею (родъ понудитель¬ 
ной мѣры): ога едиі ігепіз, править ко¬ 
немъ (у): осиіоз ай аЦй (!): аигеш аѣ 
оЪзсоепіз зегшопіЪиз, отвернуть (!): 
саріііоз іегго, завивать (-}*): зіатіпа роі- 
Іісе, прясть (!). — Ь) пер., направлять, 
обращать, паіигат Ъис еі Шис: Ъеііа, 
давать направленіе войнамъ (!).— 2) въ 
част.: а) (поэт.) катить, заха, топіез, 
іідппт. — Ь) вить, извивать, апдиіз 
іогіиз (!).— с) кидать съ размаху, ме¬ 
тать, бросать, Ьазіаз, йіітіпа (!): діе- 
Ъаз (!): іеіа тапи (!): Ъазіат или ^а- 

сиіит іп аіят: іеіит ай іетрога; поэт.* 
адиозат Ьіетет, надвинуть дождливую^ 
бурю. — й) (поэт.) заставлять вертѣться 
или обращаться, верченіемъ вращать, 
приводить въ движеніе, ахет Ьшпегіз 
(объ Атлантѣ): зршпаз, взбивать: іог- 
диеі тейіоз пох Ьитійа сигзиз, совер¬ 
шила половину своего пути. — II) прегн.: 
А) (поэт.) накидывать на себя, набра¬ 
сывать, іедитеп іттапе Іеопіз. — В) вы¬ 
ворачивать, искривлять, вывихать, 1} 
вооб.: а) соб.: ога. — Ь) пѳр., извра¬ 
щать, искажать, ѵегЬо ас Ііііега .щз 
іогдиеіиг, смыслъ закона извращается 
буквальнымъ его толкованіемъ. — 2) въ 
част., пытая выворачивать члены = под¬ 
вергать пыткѣ, пытать, допрашивать подъ 
пыткою, истязать, а) соб.,а1дт.—Ъ) пер., 
«) допытывать, выпытывать, вывѣды¬ 
вать, а^т тего, напоивши (подъ пья¬ 
ную руку) выспрашивать кого (!): ѵііа 
Р. Зиііае іогдиеаіиг, пусть тщательно 
изслѣдуютъ жизнь С. — р) вооб., му¬ 
чить, терзать, безпокоить, а^т* зе йіа 
(!); іо^иеог со слѣд. пе с. сощ. (!). 

іогдиіз и (рѣже) іогдиёз, із, т. а 
(въ прозѣ рѣже) Г. цѣпь, а) цѣпочка, 
ожерелье, аигеиз: іогдиет аісі йеіга- 
Ьеге. — Ь) (поэт.) плетеное ярмо, е іог- 
диіѣиз аріі з'иѵепсі. — с) (поэт.) гир¬ 
лянда, огпаіае іогдиіѣиз агае. 

іоггепз, епііз, РАф. I) жаркій, горя¬ 
чій, разгоряченный, Зігіиз (!): гірао 
іоггепіез рісе, съ кипучею смолою (!): 
тііез зоіе тегійіапо іоггепз. — И) пер.* 
быстрый, стремительный, а^иа! іоггеп¬ 
іез гарійщие сигзиз атпіиш; отс. зиШ., 
іоггепз, епііз, т. потокъ, особе горный, 
дождевой; пер., потокъ словъ, іпапія 
ѵегЪогит. 

іоггёо, іоггйі, іозіига, ёге, сушить, 
печь, жарить, жечь, ігидез (!): ехіа іп 
ѵегиЪиз; о солнцѣ, зоі іоггеѣаі согрота 
ОаПогит: агізіаз зоіе (!); пер., о дур¬ 
номъ вліяніи созвѣздій, адгоз, высу¬ 
шить (!): дгедет, изсушать (!); о ли¬ 
хорадкѣ, воспалять, горячить, іоггепіиг 
ГеѣгіЪиз агіиз (!): ѵізсега іоггепіиг (!); 
объ огнѣ любви, воспламенять, тозшть, 
ресіога (!): ^есиг ійопеит (сердце, при¬ 
годное для любви !). 

іоггійиз, а, ит, I) разз. =» сухой, 
изсохшій, высохшій, а) соб.: Гагга (!): 
іопз: сатрі зіссііаіе іоггійі: Ьото ѵе- 
дгапйі тасіѳ іоггійиз. — Ъ) пер., съежпп- 
шійся, окоченѣлый, ігідоге, деіи. — 
II) асііѵ. = жаркій, знойный, палящій, 
гопа (!): Іосиз аѣ іпсепйііз іоггійиз. 

іоггіз, із, т. головня (!)• 
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іогШіз, е, крученый, витой, изогну¬ 
тый, Ьиссіпа (-}■): аигит, золотая дѣ¬ 
вочка (*(•). 

іогібг, огіз, ш. пытатель, истязатель, 
палачъ. 

іогійбзпз, а, ит, извилистый, излу¬ 
чистый, изгибистый*, лер., запутанный, 
сбивчивый, непонятный. 

1. іогіиз, а, иш, РАф. крученый, 
витой, ^иегси8, дубовый вѣнокъ (•)■). 

2. іогійз, йз, т. извилииа, извивъ; 
отс. (поэт.) зегрепз сіаі іогіиз, изви¬ 
вается. 

ібгаз, і, т. всякое возвышеніе, а) узе¬ 
локъ, петелька, бантикъ у вѣнка —Ь) 
мускулъ, отс. поэт, сотапіез ехеиііепз 
іогоз, грнвы. — с) лонге, а) вооб.; ргае- 
Ьиіі ЬегЬа іогит (•}■). — р) подушка, пе¬ 
рина, постель, іогиз ітрозііиз Іесіо (*)■).— 
у) софа, диванъ, сІізсиЬиеге іогіз (*|*). — 
6) кровать, іогига зіегпегѳ (|). — Въ 
част., брачное ложе, сопзогз иди зосіа 
іогі, жена (*(•); одръ, погребальныя но¬ 

силки, ехзігисіі іогі (*}*) - іого сотропеге 
(*(*). — й) іогі, волнообразныя возвыше¬ 
нія, прагит (і~) 

іогѵиз, а, ит, мрачный, суровый, 
свирѣпый дикій (о глазахъ, взглядѣ, и 
вооб о видѣ и характерѣ); асе пеиіг. 
поэт. см. а<іѵ., іогѵит сіатаге іогѵа 
іисгі. 

ібі, пишет, іпбесі., столько, столь мно¬ 
гіе; тк. съ соотвѣтств. диоі, циоііез; со 
слѣд. иі с. соп|. 

ібіШт, пигаег. іпбесі., столько же, 
столь же многіе; тк, съ соотвѣтств. диоі 
и аЦие (какъ); отс. зиЬзі., іоіібеш аи- 
гііеі, столько же (= то же самое |). 

ібііёз (ібііепз), айѵ. столько разъ, 
столь часто, съ соотвѣтств. диоііез, цио- 
ііезешпдиѳ или диоі. 

ібіиз, а, ит, &еп. ібііиз, (іаі. ібіі 
(рѣдко ібіо), цѣлый, I) о предметѣ не¬ 
раздѣленномъ, а) цѣлый, весь, іегга. 
гез риЫіса: паѵез іоіае іасіае ех гоЪо- 
ге; часто въ аЫ., іоіа ОаШа (во всей 
Г.)г іоіа посіѳ; зиЬзі. іоіит, і, п. цѣ¬ 
лое (прот. (ІітМішп); тк. ріиг. іоіа 
(прот рагіез). — Ь) весь, = цѣликомъ, 
всѣмъ тѣломъ и душою, всецѣло предан¬ 
ный, іоіиз еі тепіѳ еі апіто.* іоіиз іп 
атоге езі* іоіоз АпііосЬі Аеіоіоз еззе.— 
с) цѣлый, полный, зех тепзез іоіоз, 
іоіо ігіеппіо, цѣлыхъ три года; зиЬзі. 
іоішп, і, п. все; отс. ех іоіо, вполнѣ, 
совершенно. — П) о всемъ предметѣ въ 
противоп его частямъ, весь, весь въ 
совокупности, едиііаіиз; ріиг., іоіае со- 
ріае: іоіа агшепіа; чаще въ аЫ., іоііз 

сагаріз: іоііз ѵігіЬиз, всѣми (физически¬ 
ми (у) или военными) силами. — Оеп. 
и баі. тк. іоіае, сіаі. тк. іоіо. 

іохіеоп и іохіенш, і, п. ядъ для на¬ 
мазыванія стрѣлъ; пер., всякій ядъ. 

ігаЬаІіз, е, I) къ бревнамъ принадле¬ 
жащій, для бряягиъ яаздтчадшый, сіа- 
ѵиз, брусковый гвоздь (тк. въ карт., 
ігаЬаІі сіаѵо й^еге Ьепейсіит, прочно 
укрѣпить благодѣяпіе).— II) подобный 
бревну = большой и толстый какъ брев¬ 
но, огромный, іеішп (у). 

ігаЪёа, ае, і*. трабея, парадная укра¬ 
шенная пурпуровыми полосами одежда 
государственныхъ мужей (царей, авгу¬ 
ровъ, консуловъ іс) 

ігаЬбаіиз, а, иш, одѣтый въ трабею. 
ігаЪз, аЬіз, і*. бревно; отс (поэт.) а) 

пер., дерево, ігаЬез асегпае.— Ъ) теіоп., 
a) корабль, Сургіа* засга, корабль арго¬ 
навтовъ.— Р) (зіп^. и ріиг.) кровля, домъ, 
сіігеа: зиЪ ізбет ігаЬіЬиз. 

ігасіаМІіз, е, до чего можно дотро¬ 
нуться, I) соб.: а) удобоосязаемый, 
удобно обрабатываемый, удобно обдѣлы¬ 
ваемый, ігасіаЬіІѳ ошпе песеззе езі еззе, 
диосі паіит езі. — Ь) чѣмъ можно рас- 
полаштъ = сносный, саеіит, безбурная 
погода (у), езі шаге поибит ігасіаЬіІе 
папіі5 еще недоступное (*(*). — II) пер., 
гибкій, уступчивый, сговорчивый, снис¬ 
ходительный, ѵігіиз. 

ігасійііо, бпіз, Г. прикосновеніе къ 
чему = упражненіе, обрабатываніе, за¬ 
нятіе чѣмъ-н. 

ігасіаійз, йз, ш. обрабатываніе, за¬ 
нятіе чѣмъ-н. 

ігасііт, айѵ. растянуто, протяжно, 
ігасіо, аѵі, йіиш, аге, I) влачить, 

таскать, ігасіаіа сошіз (за волосы) ап- 
іізіііа (*)*).— II) трогать, дотрогиваться, 
ощупывать, 1) соб.: а) вооб. ? шапи 
аЦсі: Ша іугае, играть на лирѣ (*(-).— 
b) заниматься чѣмъ, обрабатывать что, 
ходить около чего, завѣдывать чѣмъ, 
сегаш роШсе (*(*): Іапаш, прясть &и- 
Ъегпасиіа, править: агша, носить, іеіа: 
ресипіаш риЫісаш: ЬіЫіоіЬесаш: зиа 
регіеиіа, играть огнемъ (*|*).— 2) пер.: 
a) вооб.: завѣдывать, править, упра¬ 
влять, Ьеііиш: апішоз, воздѣйствовать 
на умы: геш риЫісаш: ѵііаш Ьопезіе, 
проводить: рагіез зеешкіаз, играть (*)•).— 
b) въ част.: а) обходиться съ кѣмъ, по¬ 
ступать, аіцш азрегѳ: зѳ ірзиш Ьепі- 
дпіиз, угождать самому себѣ (своему чре¬ 
ву •(•): ііаг зѳ ігасіаге, иіеіе., такъ вес¬ 
ти себя, что іс. — Р) обрабатывать = 
изслѣдовать, обдумывать, Іосоз. — у) 
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трактовать, аа) = обсуждать, вести пе¬ 
реговоры, сопсііііопез: сіе сопсііііопіЪиз.— 
рр) = толковать, разбирать, излагать, 
рагіет рЬіІозорЬіае: Ьаес соріозе. 

ігасійз, йз, т. тащеніе, волоченіе, 
I) соб.: 1) тащеніе, а) движеніе, ігасіи §е- 
тепіет іеггѳ гоіат (|): Іоп^ие рег 
аёга ігасіи іегіиг (у); о водахъ = тече¬ 
ніе, іг. а^иа^шп: Іепі ігасіи ІаЬі; о пла¬ 
мени, Іоп^і ігасійз йаттагит, длинный 
огненный хвостъ (•(•).— Ь) протяженіе, 
положеніе, «) соб.: шигі: агЬогит, про¬ 
тяженіе, занимаемое отдѣльными деревья¬ 
ми, длинный рядъ деревьевъ. — р) те- 
іоп.‘, о мѣстности, пространство, земля, 
страна, іоіиз: Ьаигепз: Ьос ігасіи оррЫі 
егаі ге^іа: іг. саеіі соггиріиз, испорчен¬ 
ное пространство воздуха = испорчен¬ 
ная атмосфера (*)*).—2) у тащеніе, уне¬ 
сеніе, Зугіез аЬ ігасіи потіпаіае. — 
II) пер.: движеніе, теченіе, особ, 
медленное, еосіет ігасіи іетрогіз, въ те¬ 
ченіе того же времени. 

ігасіШо. опіз, і. передача. 
ігасіо, аШ, ёНшп, ёге, передавать, 

I) (въ узкомъ смыслѣ) съ рукъ на руки 
передавать, вручать, аісі апиішп: е^иит 
сотііі (*)*): аідсі рег тапиз (по рукамъ, 
съ рукъ на руки): а^<1 рег тапиз іпіег 
зе, передавать другъ другу: аісі іезіа- 
тепіит Іе^епбит. — II) (въ широкомъ 
смыслѣ) передавать, сдавать, сдавать на 
руки, 1) вооб.: ресипіат ге^іат ^иаезіо- 
гіЬиз а^сі сгесіііогіЬиз: ресипіат АсЬга- 
ёіпат (въ А.): Іоса аісі ІіЬега, предо¬ 
ставить въ чье-л. полпоѳ распоряженіе 
(I); поэт, съ іпі., аісі аЦс! рогіагѳ іп 
таге. — 2) въ част.: а) для попеченія, 
ващиты, управленія передавать, ввѣрять, 
поручать, аісі сизіосііат согрогіз: аісі 
ітрегіит, ргоѵіпсіат, ге&пит: аісі рго- 
уіпсіат асітіпізігашіат: аісі іиггіт іиеп- 
<1ат: оЪзісіез Аесіиіз сизіосііепсіоз. а^т 
Гкіеі а1с}з: а^т іп йсіет аіф.— Ь) коман¬ 
дованіе передавать аісі Іедіопет, ехег- 
сііит, рагіет соріагит. — с) замужъ вы¬ 
давать, просватать за кого, аісі зогогет 
іп таігітопіит.— <І) для обученія пере¬ 
давать = ввѣрять, поручать, аЬрп та- 
дізіго • аЬрп или зе іп сіізсірііпат аіф — 
е) какъ охрану предоставлять въ распо¬ 
ряженіе, едиііез Еотапоз заіеііііез (въ 
качествѣ тѣлохранителей) аісі.—і) врагу 
передавать = сдавать, выдавать, предо¬ 
ставлять, аісі Оаіііаѳ роззеззіопет: оЬзі- 
сіез, сарііѵоз• зе аісі, сдаваться, ихогез 
Еотапіз іп зегѵііиіет.— §) посредствомъ 
продажи передавать = уступать, прода¬ 
вать, айрп аотіпіз (*(*). — Ь) для нака¬ 

занія передавать = выдавать, аЦт ѵі- 
ѵит: аЦт тафігаіиі: аЦт іп сизіо- 
біат, отдать подъ стражу: аЦт асі зир- 
ріісіит. — і) предоставлять, игЬет сіігі- 
ріепбат тіп'ііЬиз: Іегіз рориіапсіаз іег- 
газ (*)*); особ, измѣннически предоста¬ 
влять = предавать, измѣнять, раігіоз ре- 
паіез (і).—к) іг. зе, предаваться из¬ 
вѣстной дѣятельности или состоянію, зѳ 
^иіеіі: ех зесііііоза ас іитиііиоза ѵііа 
зе іп зіисііит аіщиосі ^иіеіит, уклоняясь 
отъ... предаваться какому-н. мирному 
занятію. — 1) словесно передавать, а) 
вооб., повѣрять, диае сіісат ігасіѳ те- 
тогіае. — р) поручать чьему вниманію, 
оставлять на кого, аЦт поп сИ^пшп (ѣ). 
аЦт аісі: аЦт аісі ігасіеге еі соттеп- 
багѳ.— т) по наслѣдству передавать, 
а) вооб., оставлять въ наслѣдство, іпіті- 
сіііаз розіегіз: тоз езі ігабііиз а т&зо- 
гіЪиз Ьасееіаетопііз, унаслѣдованный л. 
отъ предковъ: Ьаес сопзиеішіо а таз'о- 
гіЬиз ігасіііа; тк. 1га(Іііит іпсіѳ іегіиг, иі 
еіс., говорятъ, что отсюда возникъ обы¬ 
чай. — р) письменно передавать = по¬ 
вѣствовать, разсказывать, приводить, 
^иа1іа регтиііа Ьізіогіа ігасіісііі: еогит 
потіпа тетогіае: тиііа еі аііа ігасіип- 
іиг, ^иае еіс.: тетогіае ігасЫіі со слѣд. 
асе. с. іпі.; ігасіипі или аппаіез ігасіипі 
съ асе. с. іпі.; ігасіііиг тетогіае или 
одно ігасіііиг съ пот. или съ асе. с. іпі.; 
Ьаисі ігасіііиг съ косвен, вопрос, (съ пе... 
ап).— п) устно или письменно переда¬ 
вать, сообщать, а) вооб. устно: сіато- 
гет ргсхітіз: Ьос иЬі аііиз аііі ігабібе- 
гаі.— р) преподавать, сообщать, ргае- 
серіа сіісепбі. 

ігасійсо (ігапз-ййсо'), йихі, йисіпт, 
ёге, I) переводить куда-н., 1) соб.: а) 
вооб.: соріаз іііо: Іефпез ех Ііаііа: 
ехегсііит ех Оаіііа іп Іл^игез: рориіит 
АІЬапит Еотат: соЬогіез іп сазіга асі 
зе.— Ь) въ част., переводить = перепра¬ 
влять черезъ рѣку, мостъ, перевозить, 
соріаз, ехегсііит; съ аЫ., соріаз йи- 
тіпѳ Ьі^егі; об. съ асе. (черезъ), соріаз 
йитеп; при обозначеніи мѣста, куда пе¬ 
реправляютъ, тк. ігапз съ асе., Ьотіпиш 
тиііііисііпет ігапз ЕЬепит іп ОаШат.— 
2) пер.: а) приводить, а) въ извѣстное 
положеніе == перемѣщать, сепіигіопез ех 
іпіегіогіЬиз огсііпіЬиз іп зирегіогез т сеп- 
іигіопет аЬ осіаѵіз огсііпіЬиз асі ргітит 
рііит. — р) къ извѣстному взгляду при¬ 
водить, привлекать, склонять, &Цт асі 
или іп зиат зепіепііат: ^иа (сіѵііаіе) 
ігасіисіа, когда этотъ народъ перейдетъ 
на сторону галловъ. — у) въ извѣстное 
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состояніе, ех е^езіаіе іп гегит аЪшійап- 
ііат.—Ъ) время проводить, проживать, 
іегариз: оііозат аеіаіет: айоіезсепііат 
еіедапіег. — с) переводить, обращать, 
сигаш іп ѵііиіоз (*)*): огаііопет ігайихі 
еі сопѵегіі іп іпсгерапйат іи^ат.— II) 
проводить, Неіѵеііоз рег йпез Зедиапо- 
гит.— III) проводить мимо, вести мимо, 
1) соб.: а) вооб.: соріаз ргаеіег сазіга.— 
Ъ) въ част.: «) шествіе или въ шествіи, 
ѵісіітаз іп ігіитрЬо. — /?) лошадь (о 
всадникѣ, получившемъ на цензорскомъ 
смотру одобреніе), едшіт.— 2) пер., рег 
ога Ъотіпит, выставлять кого на по¬ 
смѣшище, подымать кого на смѣхъ. 

ігайисііо, бпіз, й. переведеніе, пер., 
а) перемѣщеніе, переводъ изъ рода па¬ 
триціевъ въ плебейскій, Ьотіпіз ай ріе- 
Ьет. — Ъ) іетрогіз, теченіе времени. 

іга^іепз, а, шп, I) къ трагедіи отно¬ 
сящійся, трагическій, въ трагедіи вы¬ 
ступающій, выводимый (прот. сотісиз), 
роёта, трагедія: роёіа, асіог: Огезіез: 
агз (і*): соіЪигпиз (|).— И) пер., тра¬ 
гическій, а) = высокій, возвышенный, 
величественный, зрігаі ігадісит заііз, 
обладаетъ въ достаточной степени ге¬ 
ніемъ трагика (*)*). — Ь) страшный, ужас¬ 
ный, зееіиз: ідпез (огонь любви і*). 

іга^оейіа, ае, Г. I) трагедія. — И) пер., 
трагическій паѳосъ, возвышенныя или 
высокопарныя Фразы, патетическія из¬ 
ліянія, ігадоейіаз а^еге іп пи§із, съ тра¬ 
гическимъ паѳосомъ говорить о пустя¬ 
кахъ : еіизйет Арріае потеп диапіаз іга- 
^оейіаз ехсііаіі сколько возбуждаетъ 
воплей! 

іга&оейиз, і, т. трагикъ, трагическій 
актеръ (прот. сошоейиз). 

(га^йіа, ае, Г. метательное копье, 
дротикъ галловъ и испанцевъ, снабженный 
подвязнымъ ремнемъ. 

іга^пз, і, т. родъ неизвѣстной намъ 
рыбы. 

ігаЬёа, ае, Г. волокуша, молотильный 
катокъ (толстая доска, снаблсепная же¬ 
лѣзными зубцами или острыми камнями). 

(гаЬо, ігахі, ігасіит, ёге, волочить, 
тащить, влечь, тянуть, I) вооб.: 1) соб.: 
сштшп (о рабочемъ скотѣ): аідт: аЦт 
рейіѣиз (за ноги): а^т сігса игЬет.— 
2) пер.: а) влечь, а) вооб.: аіцт іп рег- 
піеіет.— (?) влечь, увлекать, склонять, 
побуждать, ігаЬіі зиа диепщиѳ ѵоіиріаз 
(*}*): аЦт іп йіѵегза (въ противоположныя 
стороны): іп аппа, іп Іасіпиз (*)*): іп 
8пат зепіепііат: ай йейіііопет: ІгаЫ 
зілйіо Іаийіз.—Ъ) отпосить къ кому, 
йесиз ай сопзиіет, приписывать консулу: 

егітеп іп зе (•[•).— с) относить къ чему=э 
такъ или иначе толковать, объяснять, 
понимать, а^й ай геіі^іопет, считать 
что предосудительнымъ, опаснымъ: іп 
йиаз аиі ріигез зепіепііаз: іп йеіегіиз 
(въ худшую сторону): іп йіѵегза.— II) 
въ част.: А) тащить за собою или съ со¬ 
бою, 1) соб., а) тащить за собою, воло¬ 
чить, ѵезіет (І): е^иоз Іогіз: согриз Гез- 
зшп: ^епиа (і).—Ъ) тащить съ собою, 
вести съ собою, опега: ехегсіішп: іиг- 
Ьат ргозедиепііит. — 2) (поэт.) пер.: 
іапіит іітогіз: ігаЬегепі диит зега сге- 
ризсиіа посіет: диае тох ѵепіига іга- 
Ьипіиг, приближается. — В) тяпуть къ 
себѣ или въ себя, 1) соб.: а) тянуть 
къ себѣ, рагіеш ѵезііит ай зѳ; отс. 
прегн. = принимать, здиатаз, покры¬ 
ваться чешуею: йдигат, іасіет, соіо- 
гет: гиЬогет, покраснѣть. — Ь) втяги¬ 
вать, вбирать въ себя, аигаз оге (*(*)• 
апітат или зрігііит, дышать: ойогет 
пагіЬиз (у); особ, о питьѣ, тянуть, хле¬ 
бать, ппть маленькими глотками, росиіа: 
атпет рагит тойегаіо диііигѳ. — 2) 
пер., тащить къ себѣ, а) брать, заим¬ 
ствовать, тиііит ех топЬиз (Загтаіа- 
гит).— Ь) тащить къ себѣ, присвоивать 
себѣ, гедпшп, йеситаз: йаігет, навя¬ 
зывать въ консулы. — с) получать, со^по- 
теп ех аЦа гѳ: арреііаііопет а потіпе 
аіедз.— й) брать, іп ехетріит (•)*).— 
С) (поэт.) стягивать, ѵиііиз ііаЪеге ги- 
^аздие совете, нахмурить лицо и намор¬ 
щиться: ѵеіа, подбирать паруса. — В) 
таскать прочь = утаскивать, оттаски¬ 
вать, 1) соб.: аЦт а іетріо (I): ргае- 
йат ех а^гіз: аЦт ай роепага, ай зир- 
ріісіит (въ связи тк. одно іт^Ьеге аЦт); 
отс. ігаЪеге еі гареге или гареге еі іга- 
Ьеге, опустошать и грабить; о рѣкѣ, 
увлекать съ собою, умчать съ собою, 
зііѵаз ргаесірііез (і*). —2) пер.: а) от¬ 
влекать, перетягивать, ацт аЬ іпсеріо: 
§епіет или гет ай Масейопаз.— Ъ) уда¬ 
лять, отнимать, рагіеш йоіогіз ігаЪеЬаі 
риЫіса сіайез.— с) почерпать, брать, 
сопзііішп ех соріа гегит, сообразно съ 
обстоятельствами принимать рѣшеніе.— 
й) производить, вести, огі§іпет іпйе.— 
Е) вытаскивать, 1) соб.: іёггат в сог- 
роге (*)*).— 2) (поэт.) пер.: ѵосет іто 
а рвсіоге: зизрігіа репііиз.— Б1) стаски¬ 
вать сверху, Іипат (йе саеіо •}*); и ста¬ 
скивать внизъ, аідт зесит іп ргойт- 
йит.— 0) таскать сюда и туда, дергать 
въ разныя стороны, 1) соб.: согриз. — 
2) пер.: а) вооб.: Вгііаппі рег ргіпсірез 
іаСііопіЪиз еі зіийііз ігаЬипіиг.—Ъ) рас- 
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точатъ, мотать, ресишаш,— с) распре¬ 
дѣлять, зогіѳ ІаЪогет (1*).— 6) обдумы¬ 
вать, взвѣшивать, гаіійпез ЪеШ: аЦй 
сит апіто зио. — Н) вытягивать въ 
длину, 1) соб.: а) дѣлать длиннѣе, удли¬ 
нять, іл зраііит аигез (*(*).— Ь) (поэт.) 
прясть, ѵеііега йі^іііз: ригригаз.— с) 
(поэт.) разз. ігаЬі, тянуться, ^иат сіг- 
сит ехігетае сіехіга ІаеѵЗДие ігаііипіиг 
саегиіеае (гопае).—2) пер., время, а) 
тянуть, затягивать, проволакивать, за¬ 
медлять, іетриз: Ъеііит, ри^пат, со- 
тіііа: гет іп зегит: тогат, медлить.— 
Ъ) медленно проводить, влачить, посіет 
зегтопе (і*): ѵііат іп іепеЪгіз (*)*): ігизіга 
ІаЬогет іп^гаіит, напрасно заниматься 
неблагодарною работою. Іпйп. регі. 
сшгк. ігахе (*(*). 

ігаісіо, см. іга]ісіо. 
ігазесійз, йз, т. I) переправа, пере¬ 

ѣздъ, соттойіззітиз іп Вгііаппіат; 
аЬзо!., ігазесіи іпіегсіисіі.—II) теіоп., 
переправа = мѣсто переправы. 

ігаДсІо (ігап^ісіо, въ формахъ ргаез. 
ігаісіо), іёсі, зесіит, ёге, I) лицо пли 
вещь перебрасывать, перекидывать че¬ 
резъ что-н., 1) вооб.: іеіит: уехШит 
ігапз ѵаііит. — 2) въ част.: а) отъ из¬ 
вѣстнаго предѣла (берега, башни) пере¬ 
кидывать къ другому, гшіепіет (•)•): роп- 
іез, навести мосты: іипет (*(*): таіоз 
апіеппаз^иѳ сіе паѵе іп паѵет. — Ъ) про¬ 
дѣвать, Іога рег іаіоз.— с) переводить, 
перемѣщать, а) вооб.: тетЬга зирег 
асегѵит Іеѵірейе, перескочить (•)•); пер., 
переносить, аіщиісі ех ііііиз іпѵісііа іп 
іе.—/?) черезъ рѣку, гору и т. п. пе¬ 
реправлять, 1е§іопез іп Зісіііат: соріаз 
ігапз Яиѵішп: ігаіесіиз іп ОаШат, пе¬ 
реправленный; пер., сіоіоге і^есіо іп 
сог (•)•); гейех. (съ и безъ зе) перепра¬ 
вляться, переѣзжать, ех Аігіса: іп АІгі- 
сат: папйо іг. переплывать; съ асе. 
(черезъ что), ТгеЬіат паѵіЬиз; отс. ат- 
піз ігазесіиз, рѣка, черезъ которую со¬ 
вершена переправа. — у) (гейех.) пере¬ 
ходить, въ карт., ай поз ігаіесіигшп 
Шші іпссшіішп еззе: іодесіитшп ій та- 
Іит іп соіопіат. — И) пробивать, а) про¬ 
ламывать, пробивать, рагз іпа^па еоиііип* 
тейіат ^есіѣ асіет. — Ь) кого, что 
прокалывать, пронзать, аЦш ѵепаЬиІо: 
Іешиг Іга^иіа: зе, заколоть себя, 

ігаіаіісіиз, см. ігапзіаіісіиз. 
ігаіаііо, см. ігапзіаііо. 
ігаШиз, а, ит, см. ігапзГего. 
ігаійсёо, см. ігапзіисео. 
ігатёз, тШз, т. поперечная дорога, 

боковая дорога; поэт. пер. = дорога, 
тропа, стезя. 

ігаші^го, см. ігапзті^го. 
ігашіііо, см. ігапзтіііо. 
ігапаіо (ігапз-па(о), аѵі, йіит, аге, 

переплывать, аЬзоІ. или съ ех с. аЫ. а 
ігапо (ігапз-по), аѵі, йіит, аге, I) пе¬ 

реплывать, ай зиоз: съ асе. (черезъ), 
Яшпеп; разз., ігапапіиг а^иае (і*).— 
II) переплывать, плавать по ч., ЬеіЬаеаз 
рег ипйаз (*)*); отс. пер., а) (поэт.) пе¬ 
реплывать — переѣзжать, перелетать, 
ЕгеЬі ашпез: пиЬіІа.— Ь) проникать, 
проходить, дешіз і^пеит, диой ігапаі 
отпіа. 

ІгашрііІШаз, аііз, Г. I) безвѣтріе, 
тишь на морѣ, штиль, тихая погода (тк. 
въ ріиг.). —II) пер.: а) политическая 
тишпна. спокойствіе (ѵегЬ. диіез еі ігап- 
^шШіа8), іг. расіз, оііі. — Ъ) душевное 
спокойствіе, миръ? апіті, ѵііае. 

1. ігапдшііо, аѵі, аге, дѣлать тихимъ, 

спокойнымъ, успокоивать, апітоз: геЬиз 
ігапдиіііаііз, по водвореніи (въ Римѣ) 
спокойствія. 

2. ігаіциіііб, айѵ. спокойно. 
ігаодиіііиз, а, ит, тихій, спокойный, 

I) соб., тихій, безвѣтренный, шаге. зеге- 
пііаз; зиЪзі., ігапяиШшп, і, п. безвѣтріе, 
тишь на морѣ, тихая погода (прот. іет- 
резіаз айѵегза, ргосеііае); отс. ігапдшііо 
или іп і^ап^ш11о, въ тихую погоду.— 
И) пер., а) вооб.: тихій, спокойный, 
безмятежный, ігспз, ѵііа, апітиз; зиЬзі., 
ІгапдиИІит, і, п. тишина, спокойствіе.— 
Ь) полит, спокойный, сіѵііаз,р1еЬз; зиЪзі., 
спокойствіе, миръ, гез риЫіса іп ігашрііі- 
Іит гейасіа. 

ігапз, ргаѳр. с. асе., за, I) за, по ту 
сторону, на той сторонѣ (прот. сіз, сііга), 
Ігапз КЬепшп. — И) за, на другую сто¬ 
рону, черезъ, ігапз таге сиггипі (•)•): 
ігапз сариі )асбге (*)•): ігапз сегѵісет 
едиі еІаЬі (о копьѣ). 

* ігапзаЬёо, 1і, іге, проходить на¬ 
сквозь, пронзать, созіаз (о мечѣ *{*). 

* ігапзасібг, бгіз, т. посредникъ, ^иі 
езі гегит Іпуизсетойі отпіит ігапзасіог 
еі айтіпізіег, который является во всѣхъ 
подобныхъ дѣлахъ посредникомъ и по¬ 
мощникомъ. 

ігапзайі&о, ё$і, асіит, ёге, I) про¬ 
гонять что насквозь, вонзать, епзет 
ігапзайідіі созіаз (черезъ ребра •(•). — 
II) прегн., прокалывать, пронзать, Ьазіа 
Ьогшп ипит ігапзайі^іі созіаз (*)*). 

ігапзаіріпиз, а, ит, заальпійскій, за 
Альпами лежащій, находящійся, происхо¬ 
дящій (прот. сізаіріпиз), Саіііа. 
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ігапзсеіміо (ігапззсепйо), зсепйі, зсеп- 
«шп9 ёге, I) іпѣг. переходить, іп Ьозіішп 
иаѵез: іп Ііаііат. — II) іг. переходить 
черезъ что, а) тасегіат, тигоз.— Ъ) 
пер., переступать, нарушать, огсііпет 
аеіаііз. 

ігапзсгіЪо (ігапззсгіЪо"), всгірзі, зсгі- 
іит, ёге, переписывать, I) вооб.: Га- 
иіаз іоіаз зий шапи: іезіатепіит іп 

аііаз іаЬиІаз.—И) въ част.: 1) какъ 
юридич. і. I. = записывать что-н. за 
кѣагь, на чье имя, потіпа (долги) іп зо- 
сіоз; пер., передавать, уступать, аісі 
зраііпт ѵііаѳ зиае (часть своей жизни •(*): 
зсеріга соіопіз (і*).— 2) переселять, та- 
Ігез пгЫ (въ городъ -р). 

ігапзсигго, сйсиггі, или сиггі, сигвпш, 
ёге, I) перебѣгать, 1) соб.: іп сазіга.— 
2) пер., переходить, ай шеііиз (і*). — 
II) пробѣгать, проѣзжать быстро, сае- 
Ішп (|). — III) пробѣгать мимо, проѣз¬ 
жать мимо, аЬзоІ. или ргаеіег осиіоз (і*). 

ігапзйо, см. ігайо. 
ігапз(Шсо? еіс. см. ігайисо еіс. 
ігапзёо, и, Ііит, Іге, I) іпіг.: А) пере¬ 

ходить, 1) соб. и пер.: а) вооб.: ай 
аідт (тк ай йеоз): е зиіз йпіЪиз іп Неі- 
ѵеііогит Япез; о неодуш., Моза іп Осеа- 
пит ігапзіі, впадаетъ.— Ь) къ врагу, 
аЬзоІ. или ай аіцт: а Саезагѳ ай Рот- 
ре^ит.— с) на чью-либо сторонѵ, Ша- 
сеззііит ігапзіге. — й) въ другое сосло¬ 
віе, а раігіЪиз ай рІеЪет. — е) (поэт.) 
прегн., превращаться, іп захит, іп 
пега.— 2) карт.: а) вооб., ай Ьопезіа- 
іет йісіогшп еі іасіогит. — Ь) къ из¬ 
вѣстному мнѣнію присоединяться, ай или 
іп аіф зепіепііат, соглашаться съ кѣмъ: 
іп аііа отпіа, быть противнаго мнѣнія.— 
с) въ рѣчи, переходить, обращаться, ай 
аІіегат сопііопет.— В) проходить, 1) 
соб.: рег тейіа сазіга. — 2) пер., про¬ 
пивать, ^иаейат апітаііз іпіеШ^епііа 
рег отпіа регтапаі еі Ігапзіі.— С) про¬ 
ходить мимо, 1) соб.: сшп ргаейа.— 
2) пер., о времени, проходить, миновать, 
чршш йіез ЬіЬегпогит сотріигез ігапзіз- 
вепі.— И) іг.: А) переходить черезъ что, 
1) соб.. а) вооб.. зегрепіет (о колесѣ •)*). 
таге: Аірез; разз., Шюйапиз ігапзііиг: 
Аірез ігапзііае.— Ъ) въ част.: а) обго¬ 
нять, опережать, еяишп сигзи (*)*). — р) 
<о мѣстности) выступать за извѣстный 
предѣлъ, сазіга ігапзеипі іегтіпшп.— 
2) пер., преступать, нарушать, тойит, 
ііпез ѵегесипйіае. — В) проходить, про¬ 
ѣзжать, 1) соб.: ѵіт Яаттае: Азіат.— 
2) пер.: а) быстро пробѣгать = вкратцѣ 
касаться, объ ораторѣ, Іеѵііег ігапзігѳ 

еі іапіиттойо регзігіп§еге ипат ^иат- 
Яие гет.— Ь) время проводить, прожи¬ 
вать, ѵііат.— с) проходить мимо, пер., 
а) оставлять безъ вниманія, Іеѵі аийііи 
^иатѵі5 та§па, слегка выслушавъ, не 
останавливать своего вниманія хотя бы 
и на важныхъ дѣлахъ. — р) въ рѣчи 
проходить молчаніемъ, не упоминать, 
аідй или а^т: а^й зііепііо. 

ігапвіего, (йгаіёго), ігапзійіі, ігапз- 
Іаіит (ігаіаіпт), ігапвГсгге, I) пере¬ 
носить, А) въ узкомъ смыслѣ, діайіих. 
или Ьазіат іп йехігат, взять въ пра¬ 
вую руку: Іііиит іп Іаеѵат тапшп: 
аЦт іп Оаіііат еі ігапз Аірез издиѳ 
(карт.); какъ воен. і. і., зі&па (тк. ех 
зіаііопе: геіісіо ргаеіоге ай Сигішп).— 
В) въ широкомъ смыслѣ, переносить, 
перевозить, переводить, 1) соб.: а) вооб.: 
одуш.: согрпз МешрЬіт: ай зе ех Ьог- 
ііз отпіа огпатепіа. — Ъ) переселять, 
перемѣщать, переводить, а) неодуш., 
сазіга иііга ешп Іосит или ігапз Репеит: 
зейез іп сопііпепіет. — р) одуш.: ХЬ 
сарііѵогит тіііа е Оегтапіа: соріаз Ко- 
тат: зе іп аейет, отправиться въ домъ 
(*(•): зе ай НаппіЬаІет, перейти къ Г.— 
с) на письмѣ переносить=переписывать, 
аідй іп іаЬиІаз: аЦй йѳ іаЬиііз іп Іі- 
Ъгоз. — 2) пер.: а) вооб.: переносить, об¬ 
ращать, направлять, атогез аііо (*(*): 
ойіит іп а^т (*(*): сиірат іп а^т, сло¬ 

жить, свалить вину на другого: апітит 
ай ассизапйшп: зе ай аІЪит ѵезіііит, 
перемѣнить платье на бѣлое. — Ь) мѣсто, 
театръ дѣйствій переносить, сопсШшп 
(совѣщательное собраніе) Ьиіеііат, Ъеі- 
Іит ай АЯ’ісат: ай іііогит игЬез Ьипс 
ЬеШ іеггогет: отпе ай зе Ъеііит (театръ 
военныхъ дѣйствій) ігапзіаішп.—-с) что-к. 
переносить, іпйѳ сіізсірііпат іп Оаіііат: 
еа зіийіа іп Ьапс сіѵііаіет ех Огаесіа.— 
й) переносить, удѣлять = а) вооб.: Гог- 
іипа ігапзіегі ай аЦт ѵісіогіат или орез 
ѵісіі ай ѵісіогет: тепзет ай зиит по- 
теп, называть по своему имени — р) 
должность возлагать на кого, давать, 
ітрегішп рориіі Когозні (надъ р. наро¬ 
домъ): зиттат ітревгі ай аіят, пору¬ 
чать: іп аідт айтіпізігаііопет ге^пі, 
назначать кого правителемъ государ¬ 
ства.— е) примѣпять, Ъос ійега іп та- 
дізігаіиз, то же самое я утверждаю от¬ 
носительно (другихъ) должностей; йеЯ- 
піііопет іп айат гет (къ чему-н. дру¬ 
гому): іезіітопіит іп ащт.— і) откла¬ 
дывать, саизат іп ргохітит аппит: 
сопзіііит саейіз іп попаз іеЬгиагіаз: зе 
(исканіе должности) іп ргохітит ап- 
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пит.—%) дословно переводить, перела¬ 
гать, акрі ех Огаесо іп Ьаііпит.—Ь) 
превращать, іп зресіез ігапзГеггі поѵаз, 
получать новый видъ (*[*). — II) носить 
мимо, проносить, провозить, ігіитрЬа- 
ѵіі; агша, іеіа зі^падие аегеа еі таг- 
тогеа ігапзіиііі. 

ігапзіі^о, йхі, Яхит, ёге, протыкать, 
I) прокалывать, пронзать, аЦш: ресіиз 
(^•): зсиіит аісі, пробивать: аЦт §1айіо 
рег ресіиз. — II) втыкать насквозь, Ьазіа 
ігапзйха, прошедшее насквозь (*[*). 

ігапзГШо, Гбсіі, Гоззига, ёгс, прока¬ 
лывать, пронзать, пробивать, рагіеіет 
(іотісшп): аісі Іаіиз: аЦт; рагі. (поэт ) 
съ асе. гезр.,ресіога сіиго ігапзГоззі Іі^по. 

ігапзіогтіз, е, I) перемѣняющійся, из¬ 
мѣняющій свой видъ (у).—II) измѣнен¬ 
ный, преобразованный (*[*). 

ігапзГогто, аѵі, аіит, аге, преобра¬ 
зовывать, превращать (поэт.), зе іп ѵиі- 
іиз апііез: депшіаз іп і^пез (= зіеііаз). 

ігапзГй^а, ае, с. перебѣжчикъ. 
ігапзі’й&Хо, іп&і, Гй«іІига, ёге, пере¬ 

бѣгать, переходить на сторону врага, 
айакрп; карт., аѣ аШіеіа атіеіііаігапз- 
йі^еге аЦие асі Яогепіет аііат беѵоіаге, 
вѣроломно покидать несчастныхъ друзей. 

ІгапзГй^Іпт, Іі, п. перебѣгапіе, пере¬ 
ходъ на сторону непріятеля; ріиг. ігапз- 
Іи^іа, случаи, возможность къ переходу 
на сторону непріятеля 

(гапзГшиіо, Гшіі, Шзпш, ёгс, пере¬ 
ливать, пер., переносить, изливать, въ 
разз. = переходить, отпет атогет іп 
аіцт. 

ігапз^гёйіог, ^геззиз зит, $гё(1і, 
I) іпіг. переступать, переходить куда-н., 
ейДет: рег топіез: іп Еигорат: рег 
заііиз іп Ііаііат: асі А&ісат.— II) іг. 
переступать черезъ что, кого, перехо¬ 
дить, проходить, аЦт іасепіет. типі- 
тепіит: Яитеп; раА. разз., ігапз^геззо 
Ареппіпо. 

(гапз^геззХо, опіз, Я. переходъ, азееп- 
зиз еі ігапз^еззіо Саііогит (черезъ 
Альпы). 

ігапзХ^о, ё&і, асішп, ёге, прогонятъ 
насквозь, I) соб., оружіемъ прокалывать, 
пронзать, ^Іасііо ресіиз (у). — И) пер : 
приводить къ концу, кончать, совершать, 
а) вооб.: гез, пе^оііит: аідеі рег зе: 
аіцй епт аіцо; ітрегз., зі ігапзасіит 
езі, если все кончено.— Ь) въ част. : 
покончить, порѣшить, учинить сдѣлку, 
раздѣлаться съ кѣмъ, сит гео: сит аіцо 
НЗ Дисепііз тіІіЬиз или тіпоге ресипіа: 
гет сит аЦо. 

ігапзШо (ІгапззШо), й! и (рѣдко) Іті, 

Іге, I) іпіг. перескакивать куда-н., <ів 
тиго іп паѵет: ех ЬитіІіогіЬиз іп аііі- 
огет паѵет; пер., дѣлать скачокъ, 
быстро переходить, аЬ іііо сопзйіо ѵеіиі 
ігапзіііге асі аііисі. — II) іг. перескаки¬ 
вать черезъ чго, 1) соб.: ішігоз* розііаз 
Яаттаз (у): гаіез ігапзіііипі ѵайа (*)*) — 
2) пер.: а) проходпть молчаніемъ, про¬ 
пускать, гет ипат: рагіет ѵііае (*[*). — 
Ъ) переступать, не соблюдать, тойісІ 
типега ЬіЬегі, не знать мѣры въ упо¬ 
требленіи даровъ Вакха (*[*). 

ігапзШо, опіз, Г. прохожденіе, пе¬ 
реходъ, 1) соб.: а) вооб.: Яиепііит ѵі- 
зіопит.— Ь) въ част.: переходъ на сто¬ 
рону врага, зосіогит: ігапзіііопез а<і 
Іюзіет ЯеЪапі.— 2) пер.: переходъ бо¬ 
лѣзни, зараженіе (*[*). 

ігапзіійз, йз, т. I) переходъ, 1) соб. 
и теіоп.: а) соб., съ ^еп. (черезъ), Яи- 
тіпіз, іоззае. — Ъ) теіоп., мѣсто пере¬ 
хода, переходъ, ап^изіиз: ігапзіійз (ріиг.) 
раіисііз. — 2) пер.: переходъ пзъ одного 
состоянія въ другое, іп ишіаз (1*); (отъ 
тѣни къ свѣту) оттѣненіе, ігапзіійз ірзѳ 
зресіапііа Іитіпа іаіііі (і).— II) про¬ 
хожденіе, проходъ, 1) соб.: рег а^гоз 
игЬез^ие: Іасеге аісі ігапзііит, пропу¬ 
стить кого, ігапзііит сіаисіеге: Яаіиз езі 
ѵегЬіз асі атісаз ігапзіійз аигез (*!*). — 
2) теіоп., проходъ (мѣсто), ігапзіійз іпзі- 
сіеге. 

ігап^есііо, -]есій8,см. іга]есііо,-]ссіпз. 
ігап^Ісіо, см. іга]ісіо. 
ігапзіаіісіиз (ігаІаіісХиз), а, пт, во¬ 

шедшій въ обычай, обычный, обыкно¬ 
венный, ейісіит (эдиктъ намѣстниковъ 
въ провинціи). 

ігапзіаііо (ігаіаііо), опіз, Г. перене¬ 
сеніе, переводъ, I) соб.: ресипіагиш а 
.Іизііз Яотіпіз асі аііепоз. — II) пер.: 
отклоненіе судьи, обвинителя и т. п. 
или вины (егітіпіз, сваленіе вины). 

* ігапзіаібг, огіз, т. переносчикъ, 
циаезіигае, бѣглый квесторъ (о Берресѣ, 
который, будучи квесторомъ консула Г. 
Папирія Карбона, измѣнилъ консулу и 
его войску и съ деньгами перешелъ на 
сторону Суллы). 

ігапзійсёо (ігаійсео), ёге, просвѣчи¬ 
вать = быть прозрачнымъ, пропускать- 
свѣтъ. 

ігапзтагшпз, а, шп, заморскій, за 
моремъ находящійся, изъ-за моря при¬ 
шедшій, гез (произведенія), Іе^аііопез. 

ігапзті^го, аѵі, аіит, аге, пересе¬ 
ляться, ео (цио): Уе^оз. 

ігапзшіззіо, опіз, Г. переправа, пере¬ 
ѣздъ, аЬ игЪе іп Огаесіат. 
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* ігапзтіззйз, йз, т. переѣздъ, ех 
СаПіа іп Вгііаппіат. 

ігапзтіііо (ігатіііо), тізі, тіззит, 
ёге, пересылать, переправлять, I) какой- 
виб. предметъ пересылать куда-н., пе¬ 
реправлять куда-н., по чему-н., черезъ 
что-н., А) переправлять куда-н., пускать 
куда-н., 1) соб.: а) вооб.: ресога іп 
сатршп.— Ь) по водѣ переправлять, пе¬ 
ревозить, еяиііаішп ееіегііег: сіаззет іп 
ЕиЬоеат аб игЬет Огеит. — 2) пер.: 
a) вооб.: Ъеііит іп Ііаііат, перенести.— 
b) въ част., предоставлять, т.-е. а) ввѣ¬ 
рять, Ьиіс Ьос іапіит ЬеПит. — по¬ 
свящать, зиит іетриз іетрогіЪиз аті- 
согит.— В) пускать черезъ что, про¬ 
пускать черезъ что, а) вооб.: ехегсііит 
рег Ьпез. — Ь) отъ одного пункта кь дру¬ 
гому прокладывать, рег ѵіат іі§і11ит.— 
II) самого себя переправлять = пере¬ 
правляться по чему или черезъ что, пе¬ 
ребѣгать, перелетать, переплывать, 1) 
соб.: а) вооб.: а) съ асе. мѣста, по ко¬ 
торому переправляются, ІЬегит, тагіа, 
о лидахъ (напр. бізсепбі аиѣ ѵізепбі 
саиза) или о птицахъ = летѣть черезъ 
(за) море: сатроз сигзи, бѣгать по по¬ 
лямъ (і*); поэт., сигзит, переправляться 
черезъ рѣку. — /9) по вопросамъ: откуда? 
и куда? іпбе: ІТіісат аЪ ЬіІуЪаео: ех 
Согзіса іп Загбіпіат.— разз. ітрегз., іп 
ЕЬизшп іпзиіат ігапзтіззит (езі). — 
Ъ) черезъ (за) извѣстное пространство 
пролетать, фіапіит Ваіеагіса іогіо Ьшба 
роіезі рІишЬо тебіі ігапзтіііеге саеіі 
(•(•).—2) пер., пропускать, не обращать 
вниманія, аЬ^т или аЬ^б зііепііо, прохо¬ 
дить молчаніемъ, не упоминать. 

* ігапзтопіапі, бгпт, т. племена, жи¬ 
вущіе по ту сторону горъ. 

* ігапзтйіо, аге, перемѣнять, обмѣ¬ 
нивать. 

ігапзпаіо, ігапзпо, см. ігапаіо, ігапо. 
ігапзрабапиз, а, ит, находящійся 

(обитающій) за рѣкою По (прот. сізра- 
башіз); зиЪзі., ігапзрабапі, Огит, т. 
народы, обитающіе за р. По. 

ігапзрогіо, аѵі, аіит, аге, перево¬ 
зить, переправлять, бпаз Іе^іопез: ^и- 
тепіа: ехегсііит іп Огаесіат: ехегсііит 
паѵідііз іп иііегіога; съ асе. воды, черезъ 
которую перевозятъ, гіраз Ьоггепбаз (*(*); 
съ двумя асе. (кого черезъ что), ехегсі¬ 
іит КЬепит: тііііѳз паѵіЬиз Яитеп. 

ігапзгЬёпапиз, а, пт, зарейнскій, по 
ту сторону Рейна находящійся, обитаю¬ 
щій (прот. сізгЬепапиз); зиЬзі., ігапз- 
гЬепапі, Огит, т. племена, живущія за 
Рейномъ. 

ігапззсепбо, см. (гапзсепбо. 
ігапззсгіЪо, см. ігапзсгіЪо. 
ігапззШо, см. ігапзіііо. 
ігапззиііо, аге, см. ігапзиііо. 
ігапзігит, і, п. I) поперечное бревно, 

ріиг. ігапзіга, поперечные брусья, на ко¬ 
торыхъ настилалась палуба, закладные 
брусья палубы. — II) лавка для греб- 
довъ. 

* ігапзиііо, аге, перескакивать, іп ге- 
сепіет* едшіт ех Геззо. 

ігапзйо (ігапззйо), зйі, зйіит, ёге, 
прошивать = прокалывать, ехіа ігапзиіа 
ѵегиѣиз (*('). 

ігапзѵёЬо, усхі, ѵесіит, ёге, I) пе¬ 
ревозить куда-н., переправлять, А) ае- 
ііѵ.: тііііез: паѵез ріаизігіз. — В) те- 
біаі., ігапзѵеЬі, переѣзжать, перепра¬ 
вляться, іп АМсат: Согсугат. — П) 
провозить мимо, А) асііу., въ тріумфѣ 
провозить мимо, агта зроііадие сагреп- 
ііз. — В) тебіаі. = ігапзѵеЬі, проѣзжать 
мимо, иі едиііез ігапзѵеЬегепіиг. 

ігапзуегЪёго, аѵі, аіит, аге, проби¬ 
вать, прокалывать, пронзать, сііреит 
(о копьѣ аідт Ьазіа: ресіиз аіф 
аЬіеіе (*(•). 

* ігапзѵегзагіиз (ігауегзагіиз), а, пт, 
поперекъ лежащій, поперечный, іі^па, 
поперечныя балки (брусья). 

ігапзуегзиз (ігапзуогзиз, ігаѵегзиз, 
ігаѵогзиз), а, ит, РАб^ поперечный, 
поперекъ лежащій или идущій, I) аб^: 
Іозза, ігатез: сипісиіі, боковыя мины. — 
И) зиѣзі., ігапзѵегзит, і, п. поперѳч- 
иость, косое направленіе, ех ігапзѵегзо, 
поперекъ, съ боку (карт. = нечаянно, 
неожиданно); (поэт.) ігапзѵегзит (ігапз- 
ѵогзит) н (ріиг.) ігапзѵегза, абѵ. = 
вкось, сбоку, въ сторону, косо. 

ігапзѵбіо (ігаѵбіо), аѵі, аіит, аге, 
I) іпіг. перелетать куда-н., пер. = по¬ 
спѣшно переходить, спѣшить, едиез ігапз- 
ѵоіаі іп аііегат рагіет. — И) іг.: I) пере¬ 
летать черезъ что, пер. = поспѣшно пе¬ 
реѣзжать, Осеапит. — 2) пролетать 
мимо, пер. = а) поспѣшно проходить 
мимо, агібаз дпегсиз (*(•). — Ъ) оставлять 
безъ вниманія, пренебрегать, ігапзѵоіаі 
іп тебіо розііа (*}*). 

ігапзуогзиз, ігапзуогзит, см. ігапв 
ѵегзиз. 

ігарёіит, і, п. и іг&рбіиз, і, т. тиски 
для выжиманія оливковаго масла (*(*). 

ігаѵёЬо, см. ігапзуеЬо. 
ігауегзагіиз, а, ит, см. ігапзѵегзагіиз. 
ігаѵбіо, см. ігапзѵоіо. 
ігёсёпі, ае, а, по триста, 
ігёсспіёзітиз, а, ит, трехсотый. 
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ігёсепіі, ае, а, триста, 
ігёбёсіт, тринадцать. 
ігётёЪипбиа (ігётХЪипбиа), а, ит, 

трясущійся, дрожащій. 
ігётёГасІо, Гёсі, Гасіит, ёге, заста¬ 

влять трястись, заставлять дрожать, по¬ 
трясать (соб. и пер.) (|). 

ігётепбиз, а, ига, страшный, ужас¬ 
ный (*)*). 

ігётезсо (ігётіасо), ёге, I) (поэт.) 
іпіг. затрястись, задрожать, затрепетать, 
a) о неодуш.,з'иЬео ігетезсеге топіез. — 
b) объ одуш., отпет Ігетезсепз аб зіге- 
рііит. — II) (поэт.) іг. затрястись пе¬ 
редъ чѣмъ, задрожать, затрепетать предъ 
чѣмъ, о лицахъ, зопііит ребит ѵосеш- 
диѳ; съ іп?., іеіит іпзіаге ігетезсіі. 

ігётІЪипбиз, а, ит, см. ІгетеЪипбиа. 
ігётіасо, ёге, см. ігетеасо. 
ігёто, тйі, ёге, трястись, дрожать, 

трепетать, I) іпіг.: а) неодуш.: іге- 
типі тапиз или агіиз (*(*): ігетипі &и- 
зіа (Іег^огит •(•/. — Ъ) о лицахъ: ііті- 
биз ас ігетспз; поэт, съ асе. гезр., 
агіиз: озза раѵоге. — II) іг. дрожать 
предъ кѣмъ, чѣмъ, трепетать, ѵігдаз ас 
зесигез біеіаіогіз: аідт (|). 

ігётбг, огіа, т. трясеніе, дрожаніе, 
трепетъ. 

ігётйіиз, а, ит, I) трясущійся, дро¬ 
жащій, Яапппа (■(•): Ьото (!). — II) 
(поэт.) асі., бросающій въ дрожь, ігідиз. 

ігёрібапіёг, абѵ. боязливо, 
ігёрібаііо, бпіа, 1. бѣготня, а) отъ 

усердія = торопливость, суетливость, су¬ 
матоха. — Ъ) отъ страха = безпокойство, 
боязливость. 

ігёрібё, абѵ. торопливо, боязливо, 
ігёрібо, аѵі, аіит, аге, суетиться, 

то отъ усердія, то отъ страха, суетливо 
бѣгать туда и сюда, боязливо бѣгать ту¬ 
да и сюда, безпокоиться, тревожиться, 
а) соб., объ одуш., аЪзоІ. или іп асіе 
іпзігиепба: сігса а^т, сігса аідб или (!) 

сігсит аідб, бѣгать, не зная, на что 
рѣшиться; о торопливости смущеннаго, 
аЪзоІ. или теіи (отъ"страха !): зіге- 
рііи, испугаться шума (о лошади): аб 
аппа: аѵіз Іадиео саріа ігерібаі, тре¬ 
вожно бьется (•)*); (поэт.) съ іпГ. = 
бояться, беГепбеге паѵез. — Ъ) (поэт.) 
пер., о неодуш.: адиа ігерібаі рег гі- 
ѵит, струится: ігерібапі йаттае, тре¬ 
пещутъ: ресіиз ігерібаі, бьется: зіе адиі- 
Іат реппа йі^іипі ігерібапіе (съ боязли¬ 
вой торопливостью взвившіеся) соІитЪае. 

ігёрібиа, а, ит, суетливый, то отъ 
усердія, то отъ страха, торопливый, не- 
епокойный, встревоженный, а) объ одуш., 

аЪзоІ. или съ аЫ. (отъ чего), ітргоѵізо 
или апсірііі теіи; съ §еп. (вслѣдствіе 
чего), гегшпзиагшп; теіоп., объ обстоя¬ 
тельствахъ и т. п., свидѣтельствующихъ 
о боязливости, тревожный, безпокойный, 
сигзиз (!): іп те ігеріба, іп геЬиз ігері- 
біз, въ (при) тревожномъ положеніи: гез 
Ігерібае, тревожныя обстоятельства. — 
Ь) поэт., о неодуш., дрожащій, волную¬ 
щійся, ипба (вода): аЬепит, кипящій, 
пѣнящійся: ѵепае, бьющія: ресіиз, бью¬ 
щееся': рез, нетвердые шаги, 

ігёа (др. ігіз), ігіа, три. 
ігезтігі, бгшп, т. см. ігіиттіг. 
ігіагіі, бгит, т. тріаріи, третій рядъ 

(резервъ) римскаго боевого строя; отс. 
погов., гез аб Ігіагіоз гебііі, дѣло дошло 
до крайности. 

ігІЬбІиа и ІгІЬйІиа, і, т. чилимъ, ро¬ 

жокъ (колючее растеніе). 
ігіЬйагІиа, а, ит, къ трибѣ относя¬ 

щійся, трибы касающійся, гез: егітеп, 
обвиненіе въ подкупѣ трибы. 
ММІіа, іа, т. изъ той же трибн; 

къ той же трибѣ принадлежащій; въ 
част, (поэт.), простой человѣкъ. 

ІгіЪйІит, і, п. иолотильникъ, моло¬ 
тильный катокъ. 

ігіШиа, см. ігіЪоІиа. 
ІгІЬипаІ, аііа, п. трибуналъ, эстрада 

въ видѣ полукруга, на которой въ зеііа 
сигиііз сидѣли высшія должностныя липа 
при отправленіи своихъ обязанностей, 
рго ігіЪипаІі а^еге аідб: бе зеііа (си- 
гіШ) ас ІгіЪипаІі ргопипііаі; отс. (поэт.) 
теіоп. о засѣдающихъ на этомъ возвы¬ 
шеніи, опте Гогшд (народъ на площади) 
диет зресіаі еі опте ІгиЬипаІ ( = долж¬ 
ностныя лица, внатныя особы). 

ігІЬйпаійз, из, т. должность трибуна, 
а) (съ и безъ рІеЪіз), народнаго. — Ъ) 
(съ и безъ тііііит), военнаго. 

ігХЪйтсІиа, а, ит, къ трибунамъ от¬ 
носящійся, принадлежащій, трибунскій, 
а) къ ІгіЬипі ріеѣіз принадлежащій, ро- 
Іезіаз: соііе&іит: сотіііа, для выбора 
трибуновъ: 1е§ез, предложенные трибу¬ 
нами : сапбібаіиз, добивающійся должно¬ 
сти трибуна; зиѣзі., ігіЪипісіиз, Іі, т. 
бывшій трибунъ. — Ь) къ ІгіЬипі тііі¬ 
іит относящійся, Ьопог, ДОСТОИНСТВО 
военнаго трибуна. 

ІгІЪйпиз, і, т. I) ІгіЬипі, главы или на¬ 

чальники первоначальныхъ трехъ трибъ 
(въ политич., религ. и военн. отноше¬ 
ніяхъ), изъ которыхъ одинъ, ІгіЪшшз 
Сеіегит, стоялъ во главѣ, потому что 
онъ былъ вмѣстѣ съ тѣмъ предводителемъ 
конницы (Сеіегез). — II) пер.: 1) ІгіЬипі 
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иогагіі, прикомандированные къ квестору 
казначеи (которые завѣдывали сборомъ 
военныхъ налоговъ выдачею солдатамъ 

.жалованья, впослѣдствіи являлись въ 
качествѣ судей со стороны плебеевъ). — 
2) какъ воен. і. і., ІгіЬипі тіііішп или 
тііііагез, военные трибуны, которыхъ 
было шесть въ легіонѣ и которые коман¬ 
довали легіономъ каждый въ продолженіе 
двухъ мѣсяцевъ; ІгіЬипі соЪогіішп, три¬ 
буны при когортахъ. — 3) ІгіЬипі тііі- 
іит сопзиіагі роіезіаіе (съ консульскою 
властью), которыхъ съ 310—388 г. го¬ 
рода избирали изъ патриціевъ и плебеевъ; 
сначала ихъ было 3, позднѣе 6, а съ 
352 г. — 8. — 4) ІгіЬипі рІеЬіз и чаще 
одно ІгіЬипі, народные трибуны, извѣст¬ 
ные защитники интересовъ плебеевъ про¬ 
тивъ притязаній патриціевъ. 

ігіЪйо, Ъйі, Ъйіит, ёге, I) удѣлять, 
давать, дарить, жаловать, А) соб.г'зишп 
синріе: аісі ргаешіа: Ьепейсіа, оказы¬ 
вать : иі типиз, те ігіЬиепіѳ, іегаз, изъ 
моихъ рукъ (і*): ресипіаз ех тосіо сіѳігі- 
тепіі, раздавать. — В) пер.: 1) вооб., 
создавать, оказывать, аісі тізегісог- 
біат: аісі та^пат ^гаііат, приносить 
жому глубокую благодарность: Ьёпей- 
сіа; ѵосаЬиІа топіі, давать названіе 
(|).—2) въ част.: а) предоставлять, усту¬ 
пать, аісі ргіогез рагіез: аісі ргітаз 
(зс. рагіез). — отс. акрі аісі (геі) ігі- 
Ъиеге, дѣлать что ради кого (чего), аісі 
ріигітит, весьма высоко цѣнить кого, 
дорожить кѣмъ: тіЬі отпіа ігіЬиѳЬаі, 
онъ цѣнилъ меня выше всего:' іп ѵиі^из, 
олужить всѣмъ: аЦД ргесіЬиз аіф, 
снисходить на чьи просьбы (*)*). — Ь) при¬ 
писывать, М ѵігіиіі Ьозііит: сазиз ай- 
ѵегзоз ЬотіпіЬиз; отс. вмѣнять во что, 
аісі аідй зирегЬіае; время удѣлять иа 
что, посвящать, (Ііез геЬиз: іешриз 
Ііііегіз. — П) дѣлить, раздѣлять, геш 
іп рагіез. 

ігІЪйз, йз, Г. триба, одна изъ трехъ 
первоначальныхъ трибъ (Кашпез, Тіііез, 
Ьисегез) свободныхъ римскихъ гражданъ, 
а со времени С. Туллія одна изъ трибъ 
римскихъ полноправныхъ гражданъ, ко¬ 
торыхъ было 4 городскихъ (ігіЬиз игѣа- 
пае), 26, а впослѣдствіи 31, сельскихъ, 
ІгіЬи тоѵеге, исключить изъ трибы (о 
цензорѣ): ігіЬит іегге, получать голоса 
трибы: рго ігіЬи йегі аесіііет, быть из- 
брану въ эдилы трибой, подававшей 
первою свой голосъ; шутл. пер., §гат- 
таіісаз атЬіге ігіЬиз, заискивать у об¬ 
ществъ грамматиковъ (т). 

ігіЪйіагІия, а, иш, податной, къ дани, 

къ податямъ относящійся, іаЬеІІаѳ, книж¬ 
ка съ записью поборовъ. 

ігХМііт, айѵ. по трибамъ. 
ІгіЪйіит, і, п. а) подать, даиь, кон¬ 

трибуція, ігіЬиіит ітрегагѳ: ігіЬиіит 
сопіегге, репсіеге.—Ь) (поэт.) пер., даръ, 
агЬог іегі ігіЬиіа дотіпо. 

1. ігХЪйіиз, а, ит,по трибамъ устроен¬ 
ный, сошіііа, собранія народа, въ ко¬ 
торыхъ подача голосовъ происходила по 
трибамъ. 

2. ІгІМіпз, а, шп, см. ІгіЪио. 
ігісёпі, ае, а, деп. ігісёпйш, по трид¬ 

цати. 
ігісерз, сХрХііз, трехглавый, 
ігісёзішпз и ігі^ёвішиз, а, иш, трид¬ 

цатый. 
ігХсЬХІа, ае, і. бесѣдка. 
ігІсХёз (іпсХепз), а<Іѵ. тридцать разъ. 
ігісІіпХит, Хі, п. а) софя въ столо¬ 

вой. — ѣ) столовая. 
* ігХсогрбг, рбгіз, имѣющій три тѣ- 

ла (•}•). 
* ігХсизріз, рХ<1із, имѣющій три коп¬ 

чика, трезубый, іеіит, трезубецъ (Не¬ 
птуна і*). 

ігХйепз, епііз (ігез и йепз), имѣющій 
три вубца, три копчика, три острія, 
гозіга (I); отс. зиЬзі., ігісіепз, епііз, т. 
трезубецъ (какъ аттрибутъ Нептуна). 

* ІгІйспіШг, іёгі, ш. носящій трезу¬ 
бецъ (эпитетъ Нептуна і*). 

* ігійепіі&ёг, &ёгі, ш. носящій тре¬ 
зубецъ (эпитетъ Нептуна *)*). 

ігіййит, і, п. трехдневный проиежу- 
токъ времени, три дпя. 

* ігІеппХа, Іиш, п. трехгодичпое (=че- 
резъ три года) празднество въ честь 
Вакха (і*). 

ІгХеппіит, Хі, п. трехлѣтіе, три года^ 
ігХспз, епііз, т. третья часть асса или 

двѣнадцатираздѣльнаго цѣлаго (4/і2—Ѵз)» 
треть, іезіатепіо еззе іп ігіепіе, стать 
по завѣщанію обладателемъ третьей части 
наслѣдства; какъ монета = треть асса. 

* ігХепіаМІит, і, п. эквивалентъ 
( = вещь равной цѣны) третьей части. 

ігХёгагсІшз, і, ш. капитанъ трехве- 
сельнаго судна. 

ігХёгіз, с, трехвесельный, имѣющій три 
ряда веселъ, ігіегіз паѵіз, и зиЬзі. ігі- 
егіз, трехвесельное судно. 

ІгХёіёгХсиз, а, иш, черезъ каждые трс 
года бывающій, повторяющійся, ігіеіе- 
гіса засга или ог^іа и зиЬзі. одно ігіе- 
іегіса, празднество въ честь Вакха, со¬ 
вершавшееся каждые три года въ Ѳи¬ 
вахъ (*(•). 

* ігіёіёгіз, гХііз, асе. гііа, і. празд- 



ігіГагійт — 660 - ІГІЗІІЗ 

пество, совершавшееся каждые три года 
(напр. въ честь Вакха). 

ігііагіапц айѵ. на трое = на три сто¬ 
роны, съ трехъ сторонъ, въ трехъ мѣ¬ 
стахъ. 

* ігІГапх, Гаисіз, изъ трехъ пастей 
выходящій (*(*). 

* ігіШиз, а, пт, троерасщепленный, 
трехзубчатый, ватта (молніи *)*)• 

ігііогтіз, е, I) троеобразный, трое- 
видный, СЬітаега (|): сііѵа или йеа, 
Діана, которая называлась также Ьипа 
или Несаіѳ (1*). — II) тройственный, 
тройной, типсіиз, небо, море и подзем¬ 
ное царство (•(■). 

ігідёшіпиз (поэт, іегдёшіппз), а, ит, 
тройной, іегд. ѵіг или Сегуопез, имѣю¬ 
щій три тѣла: іегд. сапіз, трехголовый 
Церберъ: іегд. Несаіе, трехглавая Г. 
(которая сообразно съ своими силами 
на небѣ называлась Ьипа, на землѣ Біа- 
па, въ подземномъ царствѣ Ргозегріпа): 
іегд. Ьопогез ( = должности эдила, пре¬ 
тора и консула), высшія почетныя долж¬ 
ности: іг. ѵісіогіа: ігід. ігаігез, трой¬ 
ничные братья; пер., ігід зроііа, снятые 
съ тройничныхъ братьевъ: ігід. рогіа, 
ворота древняго Рима насупротивъ сѣ¬ 
верной стороны Авентинскаго холма 
(названныя, вѣроятно, по тремъ про¬ 
ходнымъ аркамъ), 

ігідёзітиз, а, пт, см. ігісезітиз. 
ігідіпіа, пит. тридцать, 
ігідбп, допіз, асе. допет и дона, т. 

игра въ мячъ (трое играющихъ стано¬ 
вились такъ, что образовывали треуголь¬ 
никъ •(•) 

* ігШЪгіз, е, трехФунтовый (•(*). 
* ігНіпдиіз, е, треязычный, имѣющій 

три языка (*(•). 
ігШх, Нсіз, сученый въ три нитки, 

втрое сученый (•(•). 
ігітёігиз, і, т. съ и безъ ѵегзиз, 

триметръ, шестистопный стихъ. 
ігітиз, а, пт, трехлѣтній, трехъ лѣтъ 

отъ роду. 
ігіпі, ае, а, ріиг. отъ ігіпиз. 
ігіпбйіз, е, имѣющій три узла (= ко¬ 

лѣна), трехколѣнный (•}•). 
ігіппз, а, ит, по три, ігіпит пшкіі- 

ппт (см. пшкііпиз); чаще ріиг. (при ріиг. 
іапіит), трое, три, ігіпаѳ Ііііегае: ігіпа 
сазігас 

ігіо, бпіз, т. волъ, пер., ігіопез, боль¬ 
шая и малая медвѣдица (потому что рас¬ 
положеніе ея ввѣздъ имѣетъ видъ ко¬ 
лесницы, запряженной быками; ср. зер- 
іешігіо). 

ігірагіііо (ігірегіііо), айѵ. на трое» 

а) на три части. — Ь) въ трехъ частяхъ, 
(колоннахъ), съ трехъ сторонъ. 

ігірагіііиз (ігірегіііиз), а, ит, раз¬ 
дѣленный на три части или дѣлимый на 
три части, тройной, троякій; отс. ігі- 
рагѣііо адтіпе, тремя походными колон¬ 
нами. 

ігірёйаііз, е, трехфутовый, въ три 
фута. 

ігірегіііо, -Шиз, см. ігірагі... 
ігірёз, рёйіз, треногій, 
ігіріех, ріісіз, тройной, изъ трехъ, 

частей состоящій, I) а<Ц.: асіез, Біапа 
(какъ Біапа, Ьипа, Несаіе •(•): типйиз. 
( = небо, земля и море *)•): гедпшп (раз¬ 
дѣленное между Юпитеромъ, Нептуномъ 
и Плутономъ •(*): сизріз, трезубецъ Не¬ 
птуна (■(■): депз, три племени (*(•); поэт, 
трое, три, йеае: Міпуеійез, три сестры. 
Минія. — И) зиЬзі.: ігіріех, ісіз, п. трой¬ 
ное количество, тройное число. 

ігірййіо, аге, тапцовать въ три па, 
I) соб., о дикой воинской пляскѣ саліевѵ 
затѣмъ о пляскѣ солдатъ дикихъ наро¬ 
довъ предъ сраженіемъ, ігірисііапіез йюге* 
зио, о испанцахъ. — II) о древнеримской 
военной пляскѣ въ радостныхъ и торже¬ 
ственныхъ случаяхъ; отс. іоі іп іипегі- 
Ъиз геі риЫісаѳ ѳхзиііапз ас ігіршііапз, 
ликующій и прыгающій отъ радости. 

ігірййіит, Іі, п. I) три шага въ тактъ,, 
три па, въ ріиг. = воинская пляска въ 
три па (побѣдная пляска) саліевъ и сол¬ 
датъ дикихъ народовъ, Саііогит, Нізра- 
погшп. — И) какъ і. і. въ языкѣ авгу¬ 
ровъ счастливое предзнаменованіе, усма¬ 
триваемое въ томъ, что пророчественныЯ' 
куры (риШ) клевали съ такою жадностью, 
что кормѣ выпадалъ изъ клюва на землю.. 

ігірйз, рбйіз, т. треножный котелъ, 
треножникъ (какъ награда на играхъ, 
какъ даръ богамъ); особ, треножникъ 
пиѳіи въ Дельфахъ; отс. (поэт.) теіоп.,- 
дельфійскій оракулъ, тіііипіиг ай ігіро- 
йаз: ^иі ігіройаз зепііз, умѣешь пред¬ 
сказывать наравнѣ съ пиѳіей. 

іОДиеігиз, а, ит, I) треугольный, 
іпзиіа (о Британніи). — Н) (такъ какъ 
Сицилія по своему виду называлась Тгі- 
^иеіга, то отс.=) сицилійскій, іеііиз (у). 

ігігётіз, із, Ь съ и безъ паѵіз, трех- 
весельное судно, 

ігіз = ігез. 
ігізіё, айѵ. печально, грустно, гезо- 

паге (у)* 
ігізііз, е, печальный, опечаленный, 

грустный, I) вооб. (прот. Ьііагіз, Ьііа- 
гиз, Іаеіиз); отс. (поэт.) пер. о неодуш., 
а) на видъ = мрачный, о подземномъ 
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царствѣ, Тагіага: ипйа; на вкусъ = 
противный, горькій, кислый (прот.йиісіз), 
бисі; о запахѣ, апѣеіііиз огіз. — Ь) оЪ- 
^есѣ., печальный, грустный, горестный, 
прискорбный, несчастный, Ііііегае, йіез, 
іііпиз (і*): Нуайез, приносящія непогоду 
(•(•): іга (по своимъ послѣдствіямъ у): 
гетейіа: зогз; пеиіг. (поэт.) зиЪзі., ігі- 
зіе Іириз зіаЬиІіз, гибель. — И) въ 
част., а) мрачный, угрюмый, въ дурномъ 
расположеніи духа (прот. рсозиз, Ьііа- 
гіз).—Ь) сердитый, гнѣвный, йісіа (І).— 
с) серьезный, строгій, холодный, суро¬ 
вый (прот. ^созиз). 

ІгізІШа, ае, і*. I) печаль, грусть, 
скорбь (прот. Іаеѣіѣіа, аіасгііаз); пер., 
о неодуш. = жалкое положеніе, жалкое 
состояніе, безотрадность. — И) въ част.: 
a) мрачность, угрюмость. — Ь) серьез¬ 
ность, строгость, холодность, суровость. 

ігізиісиз, а, пт, имѣющій три бо¬ 
розды, пер., имѣющій три кончика, тре¬ 
зубый, трехзубчатый, тройной (поэт.), 
Ііп^иа (зегрепііз): іеіит Іоѵіз или ідпез, 
молнія. 

ігШсёиз, а, ит, пшеничный. 
ігШсит, і, п. пшеница. 
ігіійга, ае, I. молоченіе, молотьба 

молотильною машиною. 
ігііпз, а, пш, РАф'. I) тертый и 

потому гладкій; отс. протоптанный, 
торный, а) соб.* ііег, ѵіа (ср. II). — @) 
пер., часто употребляемый^ общеупотре¬ 
бительный, обыкновенный, ігііит зег- 
топе ргоѵегЪіит: аигез, тонкій слухъ. — 
И) (поэт.) истертый, изношенный, ѵез- 
ііз: ѵіа, ухабистая дорога (ср. I). 

ІгІпшрЬаіів, е, въ тріумфу принадле¬ 
жащій, относящійся, тріумфальный, со- 
гопа: ргоѵіпсіа, доставляющая тріумфъ 
(своему побѣдителю): рогіа (черезъ ко¬ 
торыя въѣзжалъ побѣдитель въ Римъ): 
іша^іпез, бюсты удостоившихся тріумфа 
(*)*): ігішпрЪаІіа огпатепіа, знаки отли¬ 
чія тріумфаторовъ: тк. 1г. зепех, ста¬ 
рый тріумфаторъ. 

ігІптрЬо, аѵі, аіит, аге, торжество*- 
ватъ, I) іпіг. имѣть торжественный въѣздъ 
въ Римъ, имѣть торжественное вступле¬ 
ніе, а) соб.: ех ргаеіига (въ качествѣ 
претора): сіе Штапііпіз, за побѣду 
надъ н.: ех Масейопіа: едиі ігіитрЬапіез, 
везущіе тріумфальную колесницу (*}*). — 
b) пер.: а) (поэт.) одерживать побѣду 
надъ кѣмъ, атог сіе ѵаіе ігіитрЪаі. — 
Р) ликовать, радоваться, аЬзоІ. или @ап- 
йіо: іп аіда гѳ (при чемъ, среди чего): 
йе аЦа ге (по поводу чего). — II) іг. 
торжествовать побѣду надъ кѣмъ, вести 

кого-н. въ торжественномъ въѣздѣ, и 
вооб. (поэт.) надъ кѣмъ-н. или надъ 
страною одержать полную побѣду, об. 
въ разз., ігіитрЬаіі МеЙі, окончательно 
побѣжденные (і*); отс. поэт., аигит ігіит- 
рЬаіит, полученное въ добычу. 

ігіитрЬиз, і, т., др. Митриз, і, т. 
побѣдное шествіе, I) соб., тріумфъ, тор¬ 
жественное вступленіе, торжественный 
въѣздъ въ Римъ, предоставляемый сена¬ 
томъ полководцу и его солдатамъ за важ¬ 
ную побѣду, аісі ігіитрЬит йесегпегѳ 
или йсіегге: ігіитрЪшп йерогіаге ех 
ргоѵіпсіа, получить тріумфъ за побѣду 
надъ провинціей: ігіитрЬит а§еге, тор¬ 
жествовать побѣду (съ §еп. или йе, ех 
с. аЫ. лица или страны, надъ которою 
одержана побѣда); поэт., аІЪі §гв@ез 
(бѣлыя жертвенныя животныя, которыя 
были ведены впереди тріумфальной колес¬ 
ницы) Еотапоз ай іетріа йейт йихегѳ 
ігіитрЬоз. — II) пер., торжество, по¬ 
бѣда, ех іпітісогиш йоіоге: иі гершзат 
іиат ігіитрЬит зиит йихегіпі. 

ігішпѵіг, ѵХгі, т. (ріиг. ігіитѵігі, тк. 
ігезѵігі и ПІ ѵігі), тріумвиръ, членъ 
коллегіи или комиссіи изъ трехъ лицъ, 
I) ігіитѵігі соіопіаѳ йейисепйае, адго 
йапйо или аззідпапйо или а^гіз йіѵійеп- 
йіз (или адгагіі), переселенческая ко¬ 
миссія (для основанія колоній и раздѣла 
полей между поселенцами). — II) ігішп- 
ѵігі сарііаіез или сагсегіз Іаиіитіагит, 
комиссія, наблюдавшая за тюрьмами, 
приводившая въ исполненіе казни (повѣ¬ 
шеніе, сѣченіе розгами) за тяжкія пре¬ 
ступленія и наблюдавшая ва безопасно¬ 
стью въ Римѣ, —III) ігіитѵігі ериіопез, 
см. ериіо. — ІУ) ігіитѵігі тѳпзагіі, три 
комиссара для регулированія денежныхъ 
дѣлъ. — V) ігіитѵігі аиго, аг^ѳпіо, аегі 
йапйо, ісгіипйо, государственные монет¬ 
чики, завѣдывавшіѳ чеканкой монеты. — 
УІ) ігіитѵігі (ігезѵігі) геі риЫісаѳ соп- 
зіііиепйае, лица, заключившія союзъ для 
успокоенія и управленія государствомъ 
(Антоній, Лепидъ, Октавіанъ) — ѴП) 
для набора рекрутъ. — ѴІП) ігіитѵігі 
засгіз совдиігепйіз йопіздиѳ рѳгзі^пап- 
Йіз, для отыскиванія священныхъ предме¬ 
товъ и записыванія даровъ по обѣту. — 
IX) высшее начальство изъ трехъ лицъ 
въ муниципальныхъ городахъ. 

ігіитѵігаііз, е, тріумвирскій, Яадеііа, 
сѣченіе розгами, приводимое въ испол¬ 
неніе тріумвирами (I). 

ігіитѵігаійз, из, т. тріумвирство, 
должность тріумвира, 

ігіѵіит,іі, п. перекрестокъ,гдѣ сходятся 
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три дороги, распутіе; об. п ер.=улица, 
дорога. 

ігіѵіиз, а, ит, на перекресткахъ, на 
распутій почитаемый, особ, о Гекатѣ 
или смѣшиваемой съ нею Діанѣ(тк. зиЪзі. 
одно Тгіѵіа); ото. Тгіѵіае Іасиз, озеро 
Діаны (въ Лацін при Аридіи, теперь Ьадо 
ёі N6011). 

ігбсЬііз, і3 т. желѣзный обручъ 
(игрушка; этотъ обручъ, унизанный мно¬ 
жествомъ колецъ, погоняли палочкою *)*). 

ігёраеит, і, п. I) трофей, первонач. 
стволъ дерева, увѣшанный взятымъ въ 
добычу оружіемъ, впослѣдствіи каменный 
знакъ побѣды; теіоп., побѣда. — И) 
пер., памятникъ, песеззііиёіпіз аЦие 
Ьозріііі: іпдепіі (*(*). 

ігоззй1і,бгит,т. позднѣйшее названіе 
находившихся на службѣ римскихъ всад¬ 
никовъ (Сеіегез); пер., щеголи, франты. 

ігйсіёаііо, бпіз, і. избіеніе, умерщ¬ 
вленіе, изрубленіе, сіѵіиш. 

ігйсіёо, аті, аіит, аге, убпвать, 
умерщвлять, рѣзать, I) соб.: ресиз: сі- 
УѲ8 Вотапоз. — II) пер., а) (поэт.) зуба- 
ми=разжевывать,8еирізсез зеироггшп еі 
сере.—Ъ)словами=безчестить,позорить, 
а Зегѵіііо ігисіёаіиз.—с) ростомъ = въ 
конецъ разорять, рІеЬеш Гепоге. 

ігйсйіепіёг, аёѵ. мрачно, сурово, 
ігйсй1епіиз,а ,ит,мрачный на видъ; въ 

обращеніи=суровый, грозный, дикій* 
ігйёіз, із, і. шестъ для толканія, 
ігйёо, ігйзі, ігйзит, ёге, толкать, 

ппхать, отталкивать, гнать, загонять, I) 
соб.: а) вооб.: діасіет (о рѣкѣ *(*): Ъоз- 
іез: аргоз іп ріадаз (*)*). —Ъ) (поэт.) 
въ *»аст., пускать, деттаз: зе, проби¬ 
ваться, всходить.— II) пер., толкать, 
гнать, напирать, ігиёііиг ёіез ёіе, депь 
смѣняется днемъ (*(*). 

ігиііа, ае, і. ковшъ, а) черпакъ, особ, 
для наливанія вина изъ сосуда (сгаіег) въ 
бокалы. — Ъ) ковшевидный противепь, 
жаровня. 

ігансо, аѵі, аіит, аге, увѣчить, уро¬ 
довать, лишать членовъ, обрѣзать, сог- 
риз: зіпшіасга; съ аЫ., лишать чего, 
оіпз Гоіііз, обрѣзать листья (•{*). 

1, ігипсиз, а, пт, изувѣченный, из¬ 
уродованный, лишенный членовъ, обру¬ 
бленный, I) соб.: Ьото: іптсае іпЬо- 
пезіо ѵиіпеге пагез (і*): Ггопз (АсЬеіоі 
ашпіз), лишенный рога (*)*): іеіа, изло¬ 
манныя (*(*): ріпиз (і*); съ деп. = лишен¬ 
ный чего-н.,апіта1іа ігипса реёит (*)*).— 
И) пер., какъ-бы увѣчный, игЪз ігипса, 
зіпе зепаіи еіс. 

2* ігипсиз, і, т. стволъ дерева, при¬ 

нимаемый въ соображеніе безъ вѣтвей, 
пень, I) соб.: агЬогит ігипсі.— И) пер.: 
а) туловище, въ прот. головѣ и прочимъ 
членамъ.— Ь) отрѣзанный кусовъ мяса, 
для копченія (*)*). — с) какъ бранное* 
слово, пень = болванъ* 

ігіШпа, ае, і. вѣсы, рориіагі ігиііпа^ 
ехатіпагі, взвѣшиваться на вѣсахъ об¬ 
щественнаго разсудка. 

ігих, ігйсіз, страшный, грозный, сви¬ 
рѣпый, суровый, I) о взглядѣ: осиіі: 
ѵиііиз.—ІІ)пер. :а) для слуха дикій,сап- 
іиз (*)*).—Ь) для чувства, страшный по 
впечатлѣнію на чувство, «) внѣпшее = 
бушующій, бурный, зыбкій, еигиз, реіа- 
диз.— /9) внутреннее = суровый, строгій, 
страшный, огаіог, зепіепііа.—с) о харак¬ 
терѣ, дикій, грозный, упрямый, іпде- 
піит, апітиз Г*)*): ігіЪипиз рІеЬіз. 

ій, ргоп. регз. ріиг. ѵоз, ты, I) вооб.: 
ѵезігі аёѣогіапёі саизй; усил. посред¬ 
ствомъ іе, какъ іиіе, іеіе; въ косв. над. 
поср. шеі, ѵозтеі.— II) въ част.: а) 
ёаі. еШс.: ессѳ ііЬі сопзиі. — Ь) ѵоз 
при собират. имени: ѵоз, о Саіііоре 
(== музы), ргесог (*)*). 

ійЪа, ае, Г. труба* 
ШЪёг, Ьёгіз, п. наростъ, шишка, опу¬ 

холь, горбъ; отс. карт. = крупный не¬ 
достатокъ (прот. ѵеггисае, прыщикп = 
недостатки *(*). 

ійЫсён, сініз, ш. трубачъ. 
ійЬНизігІа, Іит, п. праздникъ трубъ 

(трубы, употреблявшіяся при религіоз¬ 
ныхъ торжествахъ, очищались жертво- 
приношеніями 23 марта и 21 мая *)*). 

ійЬиз, і. т. труба, особ, водопровод¬ 
ная труба. 

ійёог, ІйІіиз зит, ійёгі, пристально 
смотрѣть, глядѣть іс, I) соб.: паіц- 
гаш; поэт., ігапзѵегза (въ сторону); 
асегЬа (сурово). — И) пер.: А) вооб., 
принимать въ соображеніе, обращать 
вниманіе, ^иоё едо регіпсіе іиеЬаг, ас 
зі изиз еззеш.—В) прегн., съ побоч¬ 
нымъ понятіемъ заботы и защиты: 1) 
наблюдать за гс=заботиться, охранять, 
оберегать, поддерживать (прот. геііпдио- 
ге, ёезегеге), ѵаІеіиёіпет, раіегпат діо- 
гіат: иі поз ІіЬегоздиѳ іиеаге. — 2) въ 
част.: а) защищать, прикрывать, сазіга, 
Саіііаз, орріёит ипіиз Іедіопіз ргаезіёіо: 
ёехігит согпи, прикрывать: таге аЬ Ьо- 
зііЬиз: зе аёѵегзиз Котапоз; пер., геоз 
(•(*). — Ь) зданіе гс содержать въ хо¬ 
рошемъ состояніи, въ исправности, 
аеёет Сазіогіз. — с) содержать, кор¬ 
мить, зе ас зиоз. 

ійдйгіііш, И, п. шалашъ, хижпна. 
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ійт, абѵ. тогда, для означенія времени, 
которое I) совпадаетъ съ другимъ мо¬ 
ментомъ» 1) вооб., тогда; отс. цшип,.. 
ійт: розЦиат... ійт; усил. ійт ѵего, 
но тутъ, тутъ-то, тогда-то, тогда только: 
ійт бетит, ійт бепцие, только тогда, 
только теперь. — 2) въ част., объ опре¬ 
дѣленномъ моментѣ въ прошедшемъ, 
тогда, въ то время; тк. (причемъ раз¬ 
сказчикъ переносится во время разска¬ 
зываемаго событія) теперь (у поздн., 
ійт іетрогіз); огс. ійт... дшіт. — II) 
слѣдуетъ за другимъ моментомъ, тогда, 
затѣмъ, 1) со б.: іп гіра ашѣиіапіез, ійт 
аиіет гезібепіе'з; для означенія дальнѣй¬ 
шей рѣчи, Тит Ше; въ вопросѣ, циіб 
ійт? усил., ійт розіеа. — 2) пер.: а) при 
исчисленіи, затѣмъ, далѣе, потомъ; отс. 
ргітит... ійт: ргітит... беіпбе... ійт... 
розі или розігето. — Ь) какъ соотносит. 

союзъ: а) ійт... ійт, то... то. — Р) 
циит... ійт, какъ... такъ, какъ... такъ 
въ особенности, не только... но и. 

ійшёіасіо, іесі, іасіиш, ёге, причи¬ 
нять опухлость, надувать, вздувать, 
вспучивать; отс. ішпеГасіиз, вздутый, 
взволнованный (*(■). 

ійтёо, ёге, быть опухлымъ, распух¬ 
лымъ, вздутымъ, I) соб., аЬзоІ. или съ 
аЫ. (отъ чего, напр. ѵепепо) или съ аѣ 
с. аЫ. (напр. а ѵепіо *)*). — II) пер., а) 
отъ гнѣва волноваться, горячиться, аЬ- 
зоі. или съ аЫ. іга. — Ъ) (поэт.) отъ 
надменности, честолюбія надуваться, спе¬ 
сивѣть, пышиться, потіпіЪиз: Іаибіз 
атоге. — с) отъ страсти къ переворо¬ 
тамъ волноваться, находиться въ бро¬ 
женіи, іитепі Ъеііа (і*). 

ійтезсо, ійтйі, ёге, пухнуть, наду¬ 
ваться, вздуваться, таге іитезсіі, взвол- 
новывается (•)*); пер., а) отъ гнѣва вспы¬ 
хивать, горячиться (*)*).— Ь) о войнѣ== 
быть готовымъ вспыхнуть. 

ійтібпз, а, ит, I) опухлый, надутый, 
надувшійся, поднявшійся, таге, взволно¬ 
ванное: іегга, гористая; пер.: а) отъ 
страсти, а) (поэт.) отъ гнѣва взволно¬ 
ванный, раздраженный, аЪзоІ. или ех 
іга. — р) отъ спеси, честолюбія = гор¬ 
дый, надменный, аіщоі. или съ аЫ. (напр. 
зиссеззи •(•). — Ъ) о рѣчи и ораторѣ = 
надутый, напыщенный.—II) (поэт.) асііѵ= 
взволновыѣающій, поднимающій волне¬ 
ніе, аизіег, еигі. 

ійшёг, огіз, т. опухлость, опухоль, 
надутость, возвышеніе; пер., а) волне¬ 
ніе, апіті. — Ъ) раздраженіе, негодо¬ 
ваніе, іитог еі іга бейт (•(•). — с) гор- 

* дость, надменность. 

ійтйіо, аѵі, аіит, аге, покрывать 
могильною насыпью, погребать, хоро¬ 
нить, аіцт (|). 

* ійтйібзиз, а, пт, холмистый, бу¬ 
гристый. 

ійтпіійагіиз, а, пт, а) о липахъ = 
въ сумятицѣ, второпяхъ, поспѣшно, 
наскоро собранный, созванный, тііез, 
ехегсііиз, соЬогіез; или подъ вліяніемъ 
минуты избранный, бих.—Ь) о неодуш.= 
наскоро сдѣланный, сазіга, наскоро раз¬ 
битый : ориз; или = безъ всякаго при¬ 
готовленія состоявшійся, данный (прот. 
^изіиз), ргоеііит, ри^па. 

ійтиіійаііо, опія, і. тревога, сумато¬ 
ха, смятеніе. 

ійшпіійог, аіпз зпш, агі, I) поднимать 
тревогу, шумѣть; разз. ітрегз., іп сазігіз 
Котапогшп ргаеіег сопзиеіибіпет іитиі- 
іиагі, въ лагерѣ необычайная тревога: 
цшип іитиііиаіит іп Ьеопііпіз ариб тШ- 
іез йіегаі (былъ бунтъ солдатъ); отс. въ 
част., вести партизанскую воину, разз. 
ітрегз., сит СаШз іитиііиаіит ѵегіиз 
циат ЪеШ^егаіит, съ галлами была ве- 
дена скорѣе партизанская, чѣмъ настоя¬ 
щая война.— II) пер., быть взволнован¬ 
нымъ, быть въ возбужденіи (замѣшатель¬ 
ствѣ, смущеніи), бит іпіег бисет еі зир- 
ріісет іитиііиаіит, въ замѣшательствѣ 
колеблется въ выборѣ между гс. 

ійшиіійбзё, абѵ. шумно, бурно, 
ійтиіійбзиз, а, пт, I) шумный, бур¬ 

ный, взволнованный; отс. фіоб іитш- 
іиозіззітит ри^пае егаі (злѣйшую свалку) 
рагитрег зизііпиіі; пеиіг. ріиг. зиѣзі., 
ех Зугіа іитиііиозіога пипііаіа зипі, 
пришло извѣстіе, что тамъ что-то слиш¬ 
комъ неспокойно. — II) поднимающій 
тревогу, производящій смятеніе, тре¬ 
вожный, пипііиз: іп оііо іитиііиозі 
(неспокойные), іп Ъеііо зе^пез. 

ійтпіійз, из, т. шумъ, тревога, сѵ- 
мятица, смятеніе, 1) соб.: 1) вооб.: 
ри^пае: іитиііит тоѵеге (*(•) или іа- 
сеге. — 2) въ част.: а) военная тревога, 
стукъ оружія, неожиданная война, воз¬ 
станіе, мятежъ, Ііаіісиз: іитиііит бѳ- 
сѳгпеге, объявить военное положеніе.— 
Ъ) (поэт.) шумъ, трескъ, громъ. аеіЬе- 
гіі іитиііиз, громъ и молнія (*р. — с) 
шумъ въ кишкахъ, урчаніе (•)•). — II) 
(поэт.) пер., смятеніе, волненіе, замѣ¬ 
шательство, тепііз: зсеіегіз, преступные 
помыслы (■[•). Оеп. тк. іитиііі. 

ійтйіпз, і, т. возвышеніе, бугоръ, 
холмъ; особ, могильная насыпь, кур¬ 
ганъ, могила (отс. іпапіз или зіпе сог- 
роге, могильный памятникъ *)*). 
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іипс, аёу. тогда, тогда-то, для озна¬ 
ченія^) совпаденія времени одного факта 
съ другимъ, аЬзоі. или іипс... ^иит. — 
Ь) опредѣленнаго времени въ прошедшемъ 
(прот. пипс), аѣзоі. или іипс... дишп. 
іипбо, ійійбі, іипзит и ійзшп, ёге, 

колотить, ударять, I) соб.: іутрапа (*)•): 
ресіога тапи (|): іеггат ребе (|): іип- 
зае быдез, вымолоченные (|). — И)пер., 
рѣчью докучать, не давать покоя, оглу¬ 
шать, аззібиіз Ьіпс аЦие ііііпс тосіЬиз 
Ьегоз іипбііиг (*[*). 

ійпіса, ае, I. I) туника, одежда ри¬ 
млянъ и римлянокъ, съ короткими рука¬ 
вами; она замѣняла нашу сорочку; вы¬ 
ходя изъ дому, римляне надѣвали поверхъ 
туники тогу, а римлянки столу иля пал- 
лу. —II) пер., внутренняя оболочка де¬ 
рева = лубъ, іепиіз (*(*). 

ійпісаіпз, а, нт, (только) въ тунику 
одѣтый, въ одной туникѣ (безъ тоги) 
ходящій, особ, о бѣднѣйшемъ классѣ на¬ 
рода, который ходилъ въ одной только 
туникѣ, іипісаіиз рореИиз и одно іи- 
пісаіі. 

іигѣа, ае, і. I) шумный безпорядокъ 
толпы, замѣшательство, смятеніе, сума¬ 
тоха, давка, толкотня, шумъ, гамъ. — 
II) теіоп., толпа, множество, а) людей, 
a) вооб.: сііепііит (•)•): бисит, свита 
(•^): тк. теа іигЬа: іп іигЬат ехігѳ, 
появиться среди людей. — р) въ част., 
толпа въ прот. знати. — Ь) о богахъ 
и животныхъ, ідпоіогат беогшп: сашіт, 
свора (*}*): ѵоіисгит, стая (|). — с) о 
неодуш., множество, куча, агЪогшп. 

іигѣатепіит, і, п. I) средство къ воз¬ 
мущенію, ѵиі^і. — II) разз. — безпоря¬ 
докъ, разстройство, іигЬатепіа геі ри- 
Ыісае. 

* іигЪаіё, абѵ. въ безпорядкѣ, въ за¬ 
мѣшательствѣ. 

іигЪаіІо, бпіз, Г. замѣшательство, раз¬ 
стройство, безпорядокъ, гегшп. 

іпгЪаібг, бгіз, т. нарушитель спо¬ 
койствія, виновникъ безпорядка, возму¬ 
титель, бунтовщикъ \ іигЬаіогез ЬеШ, 
ВИНОВНИКИ ВОЙНЫ. 

іигЪаіпз, а, пш, РА^. Т) неспокой- 
пый, бурный (прот. ігапсрііИиз, ріасі- 
сіиз), шаге. — II) пер.; а) возбужден¬ 
ный, встревоженный, смущенный, сби¬ 
тый съ толку, ѵоіипіаіез рориіі: оси- 
Ііз зітиі ас тепіѳ іигЬаіиз, обезумѣвшій 
и вмѣстѣ съ тѣмъ потерявшій зрѣніе.— 
b) раздраженный, Раііаз (*(-)• 

іигЫбё, абѵ. безпокойно, безпорядоч¬ 
но, бурно. 

ІигЬібиз, а, пш, неспокойный, нахо¬ 

дящійся въ неспокойномъ состояніи, 
I) соб.; а) о погодѣ и т. п. = бурный, 
іѳтрезіаз: ітЪѳг (*(*): аизіег бих ішрііе- 
іі іигЬібиз Абгіаѳ (•}*). — Ь) о водахъ =э 
взволнованный, мутный (прот. ригиз), 
зсаіигідо: Нѳппиз аиго іигЬібиз, золо¬ 
тоносный (*(•). — с) о волосахъ = рас¬ 
трепанный, спутанный, сота (*)*). — И) 
пер.: а) встревоженный, смущенный, 
разстроенный, испуганный, Агипз (*(*); съ 
§еп., апіті, слабоумный. — Ь) возбу¬ 
жденный, взволнованный, буйный,'а) о 
лидахъ: Мегепііиз (*)*): зіс іигЬібизіпйі 
(*)•). — р) о неодуш., бурный, безнокой- 
пый, тревожный, гез: зебіііо (*)*); зиЬзі., 
іигЬібит, і, п. = безпокойное время, 
смутное время, іп іигЬібо; поэт., іиг¬ 
Ьібит Іаеіагі, предаваться бурной ра¬ 
дости (•(•). 

* іпгЫпёнз, а, пш, вихреобразный, 
кругомъ вертящійся. 

1. іигЪо, аѵі, аінш, аге, приводить 
въ неспокойное состояніе, въ безпоря¬ 
докъ, перемѣшивать, I) соб.: 1) вооб.: 
таге, аедиога, взволновывать (о вѣтрѣ): 
саріііоз; поэт., іигЬаіиз саріііоз, съ рас¬ 
трепанными волосами. — 2) въ част.: а) 
толпу приводить въ безпорядокъ, раз- 
строивать, особ, какъ воен. і. і., огбі- 
пез, асіет ребііит; аЬзоі. = причинять 

, безпорядокъ, производить суматоху, 
едиііез тобіеѳ ргіто ітреіи іигЬаѵѳгѳ.— 
Ь) (поэт.) жидкость дѣлать мутной, 
мутить, іигЬаіит Йищеп: іигЬаіа адиа.— 
II) пер., приводить въ замѣшательство, 
приводить въ безпорядокъ, нарушать, 
1) вооб.: сопііопѳт: аизріеіа: отпет 
огбіпет сопзіііі, нарушать: зрет расіз; 
съ общимъ объектомъ или аЬзоі. = при¬ 
чинять безпорядокъ, производить замѣ¬ 
шательство, отпіЪиз іп геЪиз іигЬагаі, 
все состояніе разстроилъ, онъ совершенно 
разорился. — 2) въ част.: а) о государ¬ 
ствахъ, производить замѣшательство, 
поднимать бунтъ, возстаніе, бунтовать- 
ся, аЬзоі., разз., зі іп Нізрапіа іигЬа¬ 
іит еззеі, если начнется бунтъ. — Ь) 
объ обстоятельствахъ и событіяхъ, при¬ 
водить кого-н. въ замѣшательство, при¬ 
водить въ смущеніе, смущать, трево¬ 
жить, апітит или тѳпіет аіф: аЦт: 
іигЬаіі еяиі, испуганные: іигЬаге тепіѳт 
боіоге (1*). 

2. іигѣо, Ыпіз, т. I) все, что вер¬ 
тится, кружится, 1) о вѣтрѣ, а) соб.: 
а) вихрь, порывистый вѣтеръ.—р) вихрь, 
образуемый вѣтромъ, ѵѳпіі іѳггаз іигЪіпѳ 
регйапі (*(•). — Ъ) карт., буря 2с, іи іигЪо 
ас іетрезіаз расіз а^ие оііі, нарупш- 
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-гель мира и спокойствія: т іигЪіпіЪиз 
ас ЙисііЬиз геі риЪІісае, среди бурь и 
волненій.—2) кубарь (дѣтская игрушка); 
дер., іигЬіпе сгезсіі (Ъисіпа) аЪ іто, 
отъ основанія мало-по-малу расширяется 
{*)-). — 3) волшебное колесо (•)*). — II) 
поэт., круговое движеніе, круговое обра¬ 
щеніе, быстрое движеніе, быстрое вра¬ 
щеніе, рісеиз (іиті): адиае, водоворотъ, 
пучина; при метаніи, захі: аЦш ітшапі 
іигЬіпе абі&еге: ^ио ІигЬіпе іощиеаі Ьа- 
зіат: сеіегі асі іеггат іигЬіпе Гегіиг. 

іигЪйіепіё и іигЬйІепіёг, асіѵ. без¬ 
покойно, безъ порядка, шумно, бурно. 

іигЪйІепіиз, а, ит, неспокойный, вы¬ 
веденный изъ спокойнаго состоянія, бур¬ 
ный, 1) соб.: іетрезіаз: ^иагіит ^епиз 
(классъ людей) езі ѵагіихп еі тіхіитеі 
іигЬиІепіит, представляетъ пеструю и 
безпорядочную смѣсь. — II) пер.: а) 
разз. = исполненный тревоги, тревож¬ 
ный, неспокойный, гез (прот. ріасаіае): 
гез риЫіса: апітиз: аппиз іигЬиІепііог: 
іигЬиІепііззітиз іетриз теит. — Ь) ас- 
ііѵ., а) нарушающій спокойствіе, не¬ 
спокойный, буйный, бурный, ігіЬипі, 
сопііо. — /?) сбивающій съ толку, егго- 
гез (заблужденія). 

іигбиз, і, т. дроздъ. 
ійгёиз, а, ит, состоящій изъ ладана, 

ладанный. 
іиг&ёо, іигзі, ёге, I) быть опухлымъ, 

надутымъ, полнымъ: отс. іиг^епз, на¬ 
дутый, толстый, полный, ога (*(•). — 
II) пер., о рѣчи и ораторѣ=быть наду¬ 
тымъ, напыщеннымъ. 

іиг^езсо, ёге, пухнуть, надуваться; 
пер., приходить въ возбужденное со¬ 
стояніе, вспыхивать, раздражаться. 

іиг&Ібиз, а, ит, опухлый, надутый, 
полный; поэт, пер., о поэтѣ == надутый, 
напыщенный. 

ійгіЬйІшп, і, п. кадильница, куриль¬ 
ница. 

ійгісгёпшз, а, ит, сожигающій ла¬ 
данъ, ладапокурителышй (*)*). 
ШгШг, ?ёга, Гёгшп, производящій 

ладанъ. 
* ШгІІё&ив, а, ит, собирающій ла¬ 

данъ (Ю. 
іигта, ае, Г. турма (эскадронъ), деся¬ 

тая часть цѣлаго отряда римской конницы 
(аіа); пер. вооб.: толпа, множество, 
труппа. 

іигтаіез, Хит, т. всадники одной п 
той же турмы. , 

іигтаііт, абѵ. по турмамъ, отдѣль¬ 
ными турмами. 

іигріз, е, безобразный, гадкій (прот. 

риІсЬег, Гогтозиз), I) соб.: абзресіиз: 
азеііиз (*)*): іигріа тетЬга Ито (*)*). — 
И) пер., въ нравств. отношеніи, мерзкій, 
постыдный, позорный, безнравственный, 
неприличный (прот. риІсЬег, Ьопезіиз), 
іи^а, уііа: диіІ іигріиз: Ьото іигріз- 
зітиз; іигре езі съ іпі.; зиЬзі., іигрѳ, 
із, п. нѣчто постыдное, нѣчто позорное, 
позоръ. 

іигрХіёг, а(іу. безобразно, гадко; пер., 
мерзко, постыдно, позорно, безнрав¬ 
ственно, неприлично (прот. Ьопезіе). 

іигрИМо, ёіпіз, $. безобразіе, безоб¬ 
разный видъ; пер., мерзость, гнусность, 
безнравственность, срамъ, стыдъ, по¬ 
зоръ (прот. Ьопѳзіаз). 

іпгро, аѵі, аіиш, аге, I) дѣлать безоб¬ 
разнымъ, обезображивать, загаживать, 
пачкать, саріііоз заприте (і*): ги^ао 
іиграпі (*(*). — II) пер., безчестить, позо¬ 
рить, огпатепіа. 

ішгХ&ёг, &ёга, &ёгшп, носящій, 
имѣющій башню (башни), игЬез (*)*); 
отс. эпитетъ Кибелы, которую изобра¬ 
жали въ коронѣ, составленной изъ ба¬ 
шенъ (олицетвореніе земли съ ея горо¬ 
дами 1‘). 

іиггіз, із, ?. I) башня, замокъ, дво¬ 
рецъ. — II) въ част.: а) на войнѣ, а) 
башня для защиты стѣны, укрѣпленій, 
лагеря, моста. — /?) (деревянная) осад¬ 
ная башня, которую двигали на валь¬ 
кахъ. — у) башня съ солдатами, на сло¬ 
нахъ*—Ь) похожая на башню голубятня. 

Іштііиз, а, ит, 1) снабженный баш- 
пею (башнями), обставленный башнями; 
отс. какъ эпитетъ Кибелы (см, іиггі- 
&ег).— И) поэт.пер.,высокій какъ башня, 
очень высокій, зсориіі. 

іигійг, ійгіз, ш. горлица. 
ійз, ійгіз, п. ладапъ, ѳиміамъ; отс. 

тазсиіа іига, мужской ладанъ, какъ 
лучшій сортъ для жертвоприношеній (|); 
ріиг. іига, Ливанъ (ігіа *{*); и = возліянія 
изъ ладана, жертвы изъ ладана (іига 
ІшпаЬапі т). 

іпззХо, Іге, кашлять, таіѳ іиззіеі, у 
него будетъ скверный (зловѣщій) ка¬ 
шель (*]*). 

іиззіз, із, асе. іт, і. кашель. 
* ійіатёп, тХпіз, п. средство для за¬ 

щиты, защита, оборона (-г). 
* ійіашепіит, і, п. средство для за¬ 

щиты, защита, оборона. 
1. ійіё, см. іи. 
2. ійіё, абѵ. безопасно, безъ опас¬ 

ности. 
ійіёіа, ае, Г. попеченіе, охрана, за¬ 

щита, 1) вооб.: а) соб.: Міпегѵае (•{•).-— 
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Ь) теіоп.: а) асііѵ. = защитникъ, по¬ 
кровитель, іехаріі (*[*): Ііаііае (*)•): гегшп 
теагшп (*)*): ргогаѳ (о подштурманѣ |): 
паѵіз, покровитель корабля (объ изобра¬ 
женіи божества). — Р) (поэт.) разз. = 
покровительствуемый, любимецъ. — 2) 
въ част., опека, а) соб.: іп а1с]’з Ше- 
Іаш ѵепігѳ: іиіеіат дегегѳ. — Ъ) теіоп., 
имущество состоящаго подъ опекою, 1е- 
§іііта. 
Шб, айѵ. безопасно, въ безопасности, 

внѣ опасности (зирегі. іиііззіто, въ 
полнѣйшей безопасности, внѣ всякой 
опасности), Шо еззе, ѵіѵеге; съ аЪ с. 
аЫ., аЪ іпсигзи. 

1. ійіог, аіиз зиш, агі, I) обезопасить 
внѣшними средствами, охранять, защи¬ 
щать, ботшп, ге&пшп: аЦт; съ аЫ. 
(чѣмъ, посредствомъ чего), пгЪеш пш- 
гіз: зѳ ѵаДо: зрет ѵігШе; съ аЪ (отъ, 
противъ) с. аЫ., аіца гѳ аіцй аЪ іга 
Котапогшп; съ айѵегзиз или сопіга с. 
асе., айѵегзиз іпщзіа агта ріо рзіоциѳ 
зѳ ЪеІІо.— И) обезопасить себя противъ 
чего = принимать мѣры противъ чего, 
стараться удалить, отвращать, регіеиіа, 
іпоріат. 

2. Шбг, бгіз, т. I) защитникъ, по¬ 
кровитель, бпіит (I). — II) въ част., 
опекунъ надъ малолѣтними, женщинами 
и слабоумными. 
Шиз, а, шп, РАф’. I) защищенный, 

безопасный, внѣ опасности находящійся 
или не подвергающійся опасности, Іосиз, 
ОаІІіа, ѵііа: тепз таіѳ Ша, помѣша¬ 
тельство (*}*); съ аЫ. (чѣмъ), типітіпе 
(■)*): засиіо, достаточно вооруженный 
стрѣлою (|); съ аЪ с. аЫ., съ ай с. 
асе., аЪ ЪозііЪиз, а регіеніо: ай отпез 

ісіиз; іиіит или іиііиз езі со слѣд. іпГ.р 
рагііс. зиЪзі., Шит, і, п. безопасность* 
безопасное мѣсто, іп Шит регѵепігѳ: 
еззе іп Шо: іп Шо соііосагѳ аідй или 
аідт; ріиг., Ша йотогит, охрана до¬ 
мовъ (*{*): іеггае Ша, безопасная почва 
земли (у): іиіа іітеге, бояться того, 
что не представляетъ опасности (*)*): 
Ша іепеге, быть скрытымъ въ безопас¬ 
номъ мѣстѣ (і*). — II) пер.: а) преду¬ 
смотрительный, осмотрительный, осто¬ 
рожный, Ъото, сопзіііа (•(•). — Ь) безза¬ 
ботный, безпечный, Шиз еаз (*(*). 

ійиз, а, шп, ргопот. роззез., твой, 

I) зиЪ).: 1) вооб.: іииз раіег: іиа ѣопа 
(прот. аііепа Ъопа); іиит езі съ іпГ. => 
твое дѣло, твой обычай, и = твой долгъ, 
твоя обязанность; зиЬзі., Ш, твои (= 
твои родственники, твои люди); іиит а; 
ріиг. іиа, твое. — 2) прегн., твой = 
благопріятный для тебя, удобный для 
тебя, іетроге іио ридпазіі. — И) оЪ].= 
къ тебѣ, по тебѣ, противъ тебя и т. п.г, 
ойіо іио. 

іутрапшп, і, п. а) тимпанъ, бубенъ, 
литавра, іутрапа риізаге. — Ъ) колеси 
(сплошное, безъ спицъ). 

* іугаппіеё, айѵ. деспотически, 
іугаппіеиз, а, иш, деспотическій* 
іугаппіз, пійіз, Г. власть, господство,, 

особ, тираннія, деспотическая власть+ 
деспотическое правленіе, іугаппійет ос- 
сираге, присвоить себѣ верховную влаоть, 
сдѣлаться деспотическимъ правителемъ; 
теіоп., область, подвластная тирану. 

{угашшз, і, т. неограниченный вла¬ 
стелинъ, властитель, повелитель, само¬ 
держецъ, государь, царь; особ* тиранъ, 
деспотъ, узурпаторъ* 

II, и, какъ сокращеніе, II* С. или и. с. 
(=игЫз сопйііае), и аЪ и. с. (=аЪ 
игЬѳ сопйііа). 

1. йЪёг, деп. йѣёгіѳ, с. обильный, 
I) соб.: а) вооб., плодородный, плодо¬ 
носный, а§ег: гіѵиз, обильный водою 
(І*): иЪегіог зоіііо, слишкомъ изобилую¬ 
щая водою (о рѣкѣ *}*); съ аЫ. и деп.= 
обилующій чѣмъ, богатый чѣмъ, агЬог 
піѵеіз иЪеггіта ротіз (*)*): Іасііз иЪегез 
гіѵі (I).—Ъ) обильный, изобильный, въ 
изобиліи, ігисіиз или (*)*) ігидез: адиае 
(*)*). — И) пер.: тоіиз апіті, циі ай 
ехріісапйит отапйипщие зіпі иЬегез, 
дѣятельность ума, способная обстоятель¬ 
но развить и красиво изложить мысли: 
Ъаес ріепіога еііат аЦиѳ иЪегіога Во- 

тат ай зиоз регзсгіЪеЬапі. — съ аЫ., 
иЪеггіта зиррИсаііопіЪиз ігіитрЪізцие 
ргоѵіпсіа. 

2. йЪёг, Ъёгіз, п. вымя, сосецъ, грудь 
матери, иЪега ргаеЪеге, кормить грудью 
(1): иЪега йисеге (сосать |); отс. (поэтЛ 
теіоп., а) плодородіе, йіѵіііз адгі.—Ъ) 
плодородное поле, плодородная почва, 
арііиз ѵіііЪиз. 
йЬёгІиз, зирегі. йЪеггітё, айѵ. обиль¬ 

нѣе; плодороднѣе. 
йЬегіаз, аііз,' і. плодородіе, обиліе, 

богатство, I) зиЪ]. = плодородіе, доход¬ 
ность, а) соб.: адгогит. — Ъ) пер.». 
плодовитость, иіШіаііз, обильная польза г 
іпдѳпіі: иЪегіаз іп йісепйо еі соріа (прот^ 
ехіШаз), богатство и полнота рѣчи. — 
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П) оѣ)., обиліе, изобиліе, а) соб. (прот. 
іопиііаз), ігидит: іп регсіріепйіз Ігисіі- 
ѣиз.—ѣ) пер.: диогит (ѵегѣогит) поѣ’з 
иѣегіаіет ас йіѵіііаз йаѣіі іесііо, бога¬ 
тый запасъ: иѣ. ітргоЬогит. 
йѣі, айѵ. гдѣ, I) соб.: иѣі іугаппиз 

езі, іЬі еіс.: іп диа поп ѵійео, иЪіпаш 
шѳпз сопзіапз еі ѵііа ѣеаіа роззіі іп- 
зізіеге; въ прямомъ вопросѣ, иЬі диаѳ- 
гат? пЪіпат депііит (гдѣ именно .на 
свѣтѣ, въ какой странѣ) зшпиз ? — II) 
пер.: а) о времени, когда, диет иЫ ѵійі, 
едиійет ѵіт Іасгітагит ргойійі: аі Ьо- 
зіез, иЬі ргітит (какъ только, какъ 
скоро) позігоз едиііез сопзрехегипі. — 
Ь) вмѣсто относительныхъ мѣстоим. въ 
опрѳдѣлит. предл. = гдѣ, езі, иѣі і(І ізіо 
то(1о ѵаіеаі, это правда въ извѣстныхъ 
только случаяхъ: педиѳ поЬіз айѣис ргае- 
іег іѳ диіздиат Гиіі, иѣі (при помощи 
кого) позігит ^из сопіга Шоз оѣііпеге- 
пшз. — с) иѣі иѣі, гдѣ бы ни, іасііе, 
иѣі иѣі еззепі, зѳ сопѵегзигоз асіет. 
Шсипциё (Шсипдиё, др. иѣідиот- 

диё), айѵ. гдѣ (бы) ни, I) геіаі.: иѣі- 
ситдиѳ егітиз: иѣ. ^епііит или іегга- 
гит. — II) неопр. = вездѣ, повсюду, 
таіит езѣ цЫсипщие (*(*). 
Шпат, айѵ. гдѣ же? гдѣ? 
* Шдиадие, айѵ. =иѣіситдие (*)*). 
Шдиё, айѵ. вездѣ (прот. пиздиат); 

отс. отпез диі иѣідиѳ зипі или зипі 
паіі, всѣ люди, гдѣ бы они ни жили, 
люди вездѣ. Но иѣідиѳ = еі иѣі. 
йѣійѣі, см. иѣі II, с. 
йѣіѵіз, асіѵ. гдѣ (тебѣ) угодно, вездѣ, 
ййиз, а, иш. I) мокрый, влажный, 

ѵіпит, жидкое т; отс. (поэт.) аіеаіог, 
опьянѣлый. — И) (поэт.) пер., сырой = 
мягкій, гибкій, аг^іііа: аріит. 
пісёго, (аѵі), аіит, аге, образовы¬ 

вать нарывы па чемъ, стирать, ранить; 
отс. (поэт.) ^есиг (сердце). 
иісёгбзиз, а, иш, усѣянный нары¬ 

вами; отс. (поэт.^есиг, раненое сердце. 
пісізсог, иііиз зиш, иісізсі, I) мстить 

за кого, раігет, зе. — И) мстить кому 
(за что), мстя наказывать (прот. аідй 
іпиііит раіі), а) съ асе. липа: аідт, 
аідт рго зееіеге, рго ііуигііз. — ѣ) съ 
асе. вещи: іп^игіат, тогіет аіф: Еі- 
гизеогит іп^игіаз Ьеііо; разз., оѣ ігаз 
дгаѵііег иііаз. 
иіейз (Ьиісйз), сёгіз, п. нарывъ, ве¬ 

редъ, чирей. 
ШІ50, $Іпіз, і. влажность, сырость 

почвы. 
пііиз, а, ши, §еи. иіішз, йаі. иііі, 

какой-либо, I) а(Ц.: зіпе иііа йиѣііаііопе, 

безъ всякаго колебанія, безъ всякаго со¬ 
мнѣнія: зіпе иііа ѵііирогаііопѳ, безъ 
всякаго порицанія: пѳдиѳ иііат іп раг- 
іет йізриіо, я не хвалю и не порицаю 
этого.—II) зиѣзі.: а) т. кто-нибудь. — 
ѣ) п. что-нибудь, пето иіііиз пізі іи^ае 
тетог, ни о чемъ кромѣ бѣгства. 

иітиз, і, Г. вязъ. 
иіпа, ае, і. I) локоть; (поэт.) рука.— 

II) пер., локоть (мѣра длины). 
иііёг, 4га, ігит, сотр. иііёгіог, зи- 

рѳгі. пШтиз, I) розіі., иііег, 4га, 4гит, 
по ту сторону находящійся (кажется, 
не встрѣчается кромѣ нарѣчныхъ формъ 
иііга и иііго). — И) Сотр., иііёгібг, 
иііёгійз, §ѳп. бгіз, по ту сторону нахо¬ 
дящійся, болѣе отдаленный, дальнѣйшій 
(прот. сііегіог), рагз игѣіз: гіра: Саіііа: 
едиііаіиз, дальше расположенная; зпѣзі., 
а) т., иііегіогез, болѣе отдаленные. — 
р) п. ріиг. иііегіога, область по ту сто¬ 
рону; тк. пер. = дальнѣйшее (прот. рго- 
хіта), и = прошлое (прот. ргаезепііа).— 
III) зирегі., иііітиз, а, ит, отдаленнѣй¬ 
шій, крайній, послѣдній, А) соб., въ 
пространствѣ (прот. сііітиз), а) вооб.: 
іеггае: огіепііз аи4 оѣеипііз зоііз иііітае 
рагіез: ргаеропепз иіііта (ѵегѣа) ргітіз; 
зиѣзі., а) тазе.: иіііті, послѣдніе, зад¬ 
ніе.—/9) пеиіг.: ай иііітит апіто соп- 
іепйеге: иіііта (цѣль) зі^папі (|). — ѣ) 
рагііі.: іп иііітат ргоѵіпсіат, въ от¬ 
даленнѣйшую часть провинціи; пеиіг. 
зиѣзі., отдаленнѣйшая часть (точка), 
иіііта Огіепііз еі Азіаѳ. — В) пер.: 1) 
по времени и очереди, отдаленнѣйшій, 
послѣдній (прот. ргітиз), іетриз, апіі- 
диііаз: тетогіа риегіііаѳ: ргіпсіріит: 
Ший ехігетит аідие иііітит зепаіиз 
сопзиііит; съ §еп., зеріітиз аідие иііі¬ 
тиз ге^ит; пеиіг. зиѣзі., иііітит (ко¬ 
нецъ) огаііопіз: ай иііітит ѵііае, до 
конца жизни: иіііта ехзресіаіо, жди 
конца; асіѵ., асі иііітит = до конца; 
чаще = наконецъ: иііітит, въ послѣд¬ 
ній разъ (отс. іііий иііітит, въ этотъ 

послѣдній разъ).— 2) по степени, край¬ 
ній, а) о высшей степени, крайній, ве¬ 
личайшій, злѣйшій, сгийеіііаз: аихійит: 
зрез: зирріісіит, роепа, смертная казнь: 
паіига, высшее существо; пеиіг. зиѣзі., 
иііітит, і, и. высшее, высочайшее, ве¬ 
личайшее (въ хорошемъ и дурномъ смыс¬ 
лѣ), иііітит ѣопогит, высшее изъ благъ: 
іпоріаѳ: иіііта аийеге, ехрегігі; отс. 
асіѵ., ай иііітит, до крайней степени, 
крайне, въ высшей степени, ай иііітит 
йетепз.— ѣ) о самой низкой степени, 
гя'&іѣдній, низшій, Іаоз (|); зиѣзі., се) 
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тазе.: іп иііітіз тііііит.—(!) пеиіг.: 
поп іп иііітіз Іашіит еззе, составлять 
не послѣднюю заслугу. 
иііёгіиз, I) пеиіг. см. иііегіог подъ иі- 

іѳг. — II) асіѵ., см. иііга. 
пШшит, асіѵ. см. иііітиз (подъ иі- 

іог) В, 1. 
иііітиз, а, пт, см. иііег III. 
иШо, бпіз, Г. мщеніе, месть, отмще¬ 

ніе, наказаніе, іоі таіогит (за): асі иі- 
ііопет ігаіегпае песіз(за убійство брата): 
иіііопет аЪ аЦо реіеге, стараться ото¬ 
мстить кому. 
пШг, бгіз, т. мститель, каратель, 
иііга, I) асіѵ.: А) розіі., иііга, по ту 

сторону, на ту сторону, 1) соб.: йех- 
іега пес сііга тоіа пес иііга, ни сюда 
ни туда, ни взадъ ни впередъ (•(■). — 
2) пер., дальше, а) въ пространствѣ: 
иііга пе^ие сигае педие ^аийіо Іосит 
еззе, дальше (= по смерти); карт., далѣе, 
затѣмъ, езіпе аІЦиій иііга, ^ио рго^гейі 
сгисіеіііаз роззіі? пиііит иііга регіеиіит 
ѵегегеиіиг: ^иій иііга (больше) Яегі ро- 
іиіі ?; со слѣд. ^иат, піЬіІ иііга тоіит, 
^иат иі еіс. — Ъ) во времени, долѣе, 
болѣе, пес иііга Ъеііит йііаіит езі. — 
В) Сотр., иііёгіиз, пер., далѣе, впередъ, 
иііегіиз аЬііі (I); карт., далѣе, болѣе, 
иііегіиз пе іепсіе осіііз (і*): поп іиііі иііе¬ 
гіиз (і): го^аЬаі иііегіиз зизіо, болѣе, 
чѣмъ слѣдовало бы (*}*). — И) ргаер. съ 
асе.: 1) о пространствѣ, по ту сторону, 
за, сіз Райшп иіігадие: иііга Іосит: иііга 
еоз, за ними.— 2) пер., а) по времени, 
послѣ, за, ойіит иііга теіит йигаі. — 
Ъ) по числу, мѣрѣ, сверхъ, свыше, иііга 
тосіит: иііга ѵігез: иііга ехзіііі роепат 
поп іасііе геоз рипіге, подвергать нака¬ 
занію болѣе строгому, чѣмъ изгнаніе. 
иіігіх, ігіеіз, і. мстительница, сіігае, 

■богини мщенія (фуріи і*): йатта, пла¬ 
менная жажда мщенія (*(-): Сигае, угры¬ 
зенія совѣсти (*(-). 
иііго, асіѵ. по ту сторону, I) соб., по 

ту сторону, на ту сторону, об. съ сііго 
ѵегЬ., иііго сіігоциѳ, иііго еі сііго, туда 
и сюда, взадъ и впередъ, съ той и другой 
стороны, иііго еі сііго ситзаге: иііго сііго- 
цие тіііі. — II) пер.: а) сверхъ того, 
вдобавокъ, даже, ѳііат те иііго ассиза- 
іит ѵепіипі.—Ь)само собою, ни съ того, 
ни съ сего, по своей волѣ, добровольно, 
безъ понужденія, сверхъ ожиданія, иііго 
зе ойеггѳ: иііго роііісегі: иііго ігіЬиіа, 
деньги, выдаваемыя изъ государственной 
казны (на публичныя зданія гс). 
йійіа, ае, і. сова, 
йійіаій, зйз, т. вой, вопль, рыданіе; 

въ част., дикій крикъ, иіиіаішп іоііеге, 
поднять дикій воинскій крикъ. 
йійіо, аѵі, аіит, аге, I) іпіг. выть, 

завывать, вопить, поэт, пер., оглашаться, 
рІап^огіЪиз іетіпеіз.—И) (поэт.) іг. съ 
воплемъ (съ рыданіемъ) призывать, пос- 
іигпіз Несаіе ігіѵііз иіиіаіа рег игЬет. 
иіѵа, ае, $. болотная трава, болотный 

пороетъ у осока. 
итЪШсиз, і, т. пупъ; теіоп., а) сре¬ 

дина, средоточіе, Зісіііае.—Ь) выступаю¬ 
щій изъ свитка, окрашенный или раскра¬ 
шенный конецъ палки, на которую ри¬ 
мляне навертывали книжные листы; отс. 
карт., ай шпЬШсшп аййисеге, оканчи¬ 
вать, приводить къ концу (*(-). 
шпЪо, бпіз, ш. выпуклость, выпук¬ 

лина щита (который въ рукопашномъ 
бою служилъ тк. иногда наступательнымъ 
оружіемъ); отс. (поэт.) теіоп. = щитъ. 
итЪга, ае, Г. тѣнь, I) соб. и карт., 

1) соб.: агЬогіз: іп или зиЪ итЪга (I): 
таргез сайипі йе топііЪиз итЪгае, на¬ 
чинаетъ вечерѣть (і*): іітеге итЪгат 
зиат (погов. = бояться собственной тѣ¬ 
ни) ; поэт. вм. мракъ, темнота, посііз: 
аигога йітоѵегаі итЪгат: ай итЪгат 
Іисіз аЪ огіи, съ утра до вечера.—2) 
карт., тѣнь, а) = сѣнь, покровъ, защита, 
зиЪ итЪга аихіііі ѵезігі.— Ъ) = досугъ, 
свободное время, спокойная жизнь, уеди¬ 
ненная, частная яшзнь, занятія на дому, 
сейаі итЪга зоіі (законовѣдѣніе — воен¬ 
ной службѣ).— с) = тѣнь, призракъ (въ 
прот. дѣйствительности), іаізае ^Іогіае: 
тепйах ріеіаііз (|); отс. = ложный видъ, 
предлогъ, зиЪ итЪга іоейегіз ае^иі зег- 
ѵііиіет раіі.— И) пер. и теіоп.: 1) пер.: 
a) тѣнь, оттѣненіе въ живописи (прот. 
Ішпеп), итЪгае еі іта^іпез, плоскіе си¬ 
луэты (прот. зоіійа еі ехргезза еШ^іез).— 
b) тѣнь = спутникъ, Іихигіае; отс. = 
незваный гость, явившійся со званымъ, 
^иа8 Маесепаз аййихегаі итЪгаз (■}■).— 
2) теіоп.: а) (поэт.) все тѣнистое, а) 
бросающіе тѣнь листья, тѣнистыя вѣтви, 
деревья, шпЪгаз Шее ргетеге: іпйисеге 
топііЪиз итЪгаз: іопіез іпйисеге ѵігійі 
итЪга.—(!) всякое тѣнистое мѣсто, гал¬ 
лерея, портикъ, іопзогіз, цырюльня. — 
b) тѣнь, привидѣніе, іепиіз зіпе ѵігіЪиз 
(|), и ріиг. = пугало, ех ЬозііЪиз (і*).— 
c) (въ зіп^. и ріиг.) тѣнь умершаго, 
итЪга Несіогіз (і): итЪгае сопзапдиі- 
пеае (братьевъ 1*): итЬгаз іітеге, бо¬ 
яться привидѣній (погов. = безъ осно¬ 
ванія бояться); отс. ріиг. (поэт.) царство 
тѣней = подземное царство, итЪгае зі- 
Іепіез: итЪгагит йотіпиз или гех, о 
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Плутонѣ: рег шпЬгат, рег итѣгаз. — 
6) харіусъ (рыба). 
итЬгасйІит, і, п. I) навѣсъ изъ 

листьевъ, крытая аллея, наметъ, бесѣдка; 
отс. въ ріиг. карт.,жилище,домъ, рабочая 
комната (въ прот. къ общественной дѣя¬ 
тельности) , ТЪеорЪгазіі.—II) зонтикъ (|). 
итЪгІГёг, іега, Гёгит, бросающій 

тѣнь, тѣнистый (I). 
шпЬго, аѵі, аіит, аге, покрывать 

тѣнью, пер. = покрывать, ишЬгаіа іеш- 
рога диегси. 
итЪгбзиз, а, ит, тѣнистый, а) разз.= 

покрытый тѣнью, гіра, Ѵаіііз (•}*).—Ъ) 
(поэт.) асііѵ = бросающій тѣнь, саси- 
шіпа, заііх. 
йтесіо, йгаёо, см. Ьитесіо, Ііитео. 
йтёгиз, см. Іштегиз. 
йтезсо, йтійиз, см. Ьитезсо, Ьитійиз. 
йтбг, см. Ьитог. 
итциат, айѵ. когда-либо, когда-ни¬ 

будь (прот. пипщиат). 
йпа, айѵ. вмѣстѣ, аЪзоІ. или съ сит 

с. аЫ. или (поэт.) съ йаі. 
* йпапітііаз, аііз, единодушіе, со¬ 

гласіе (прот. йізсогйіаѳ Ігаіегпае). 
ипапіпшз, а, ит, единодушный, со¬ 

гласный. 
ипсіа, ае, Г. унція, двѣнадцатая часть 

цѣлаго (аз), какъ вѣсъ и какъ часть на¬ 
слѣдства. 
ипсійгіия, а, ит, содержащій или со¬ 

ставляющій двѣнадцатую часть, Гешіз, 
!/і2 капитала въ годъ, отс. 8*/з процен¬ 
товъ (если взять десятимѣсячный годъ) 
и 10 процентовъ (если взять двѣнадцати¬ 
мѣсячный годъ). 
ипсііо, бпіз, Г. натираніе мазью, 
ипсіиз, а, иш, РАф. а) натертый 

масломъ, обмазанный масломъ, пер., На 
раіаезігііаз йеГепйеѣаі, иі аЬ ііііз ипсііог 
аЬіге! (= болѣе обогащенный). — Ъ) про¬ 
питанный жиромъ, засаленный, жирный, 
адиа (у); пер. = богатый, ассейез зіссиз 
айипсіит (і*); пеиіг.зиЬзі., ипсіиш (жир¬ 
ный, вкусный обѣдъ) гесіе ропегѳ (*{*). 

1. ипсиз, а, ит, загнутый крючкомъ, 
закорюченныи (поэт.), агаігит: йепз, 
двузубая мотыга (Ьійепз): Ьатиз или 

аега, удочка. 
2. ипсиз, і, т. крюкъ, крючокъ, особ, 

крючокъ, которымъ тащпли осужденнаго 
на смерть преступника въ Тибръ или ай 
зсаіаз Оетопіаз (аісі ипсит ітріпдеге). 
шійа, ае, і. I) морская волна и соііесі. 

волны, а) соб.: тагіз: ипйа зирегѵепіі; 
ипйат (і*).—Ъ) пер., волненіе, движе¬ 
ніе безпокойной толпы, ипйа заіиіапіит, 
толпа (*)*): ипйаѳ сіѵііез (*(•): іттегзаЪі- 

Ііз айѵегзіз гегит ипйіз, непоколебимый 
въ житейскихъ треволненіяхъ (|): іп Ъія 
ипйіз еі ІетрезІаііЬиз.—II) (поэт.) те- 
іоп., 1) проточная вода, а) (поэт!) какъ 
элементъ, Гопііз: 8іси1а, С. море: саеіе- 
зіез, дождь. — Ь) (поэт.) какъ напитокъ, 
ехрегз ипйаѳ сіЪщие. — с) (поэт.) теку¬ 
чая кровь, геййеге ипйат зритапіет.— 
2) о волнообразно движущемся предметѣ, 
^иа ріигітиз ипйат іитиз адіі, гдѣ клу¬ 
бами подымается весьма густой дымъ. 
ипйё, айѵ. откуда, I) соб., о мѣстѣ, 

а) соггеіаі., съ соотвѣт. іпйе, іЬі, ео., 
еойет иди съ болѣе опредѣленнымъ обо¬ 
значеніемъ мѣста, напр. иі ео гезМие- 
гепіиг, ипйе <іезесѣі еззепі* Ьатрзасшп 
еі йопагаі, ипйе ѵіпит затегеі; (откуда бы 
онъ могъ получать).—Ь) аЬзоІ.: а) въ 
прямомъ вопросѣ: диі депиз ? ипйе йото? 
(!)• — Р) въ косв. вопросѣ: иі тіЪі ге- 
зропйеге!,ипйе еззеі.— II) пер.: 1) озна¬ 
чаетъ начало, причину, средство и т. п., 
откуда (= отъ кого, кѣмъ, на что, чѣмъ 
и т. п.), а) соггеіаі.: а) вооб.: ^иі еит 
песаззеі, ипйе ірзе паіиз еззеі: поп ге- 
Іщиіі;, ипйе ейеггеіиг.— р) въ част.: ипйе 
(= а дио) реШиг, отвѣтчикъ: ипйе зіаі, 
на сторонѣ котораго онъ стоитъ. — Ъ) 
аЬзоІ.: а) въ прямомъ вопросѣ: ипйе зей 
Ьоз поѵі? (і*). — Р) Въ косв. вопросѣ: 
ипйе зіі іпіатіз, йізсііе (1). — 2) іпйейп., 
ипйе ипйе, откуда бы то пи было (ка¬ 
кимъ бы то ни было способомъ), тегсе- 
йет аиѣ питтоз ипйе ипйе ехігісаі (*(*). 
ипйёсіёз (ипйёсіепз), айѵ. одиннадцать 

разъ. 
ипйёсіш, одиннадцать, 
ипйёсішиз, а, иш, одиннадцатый; отс. 

ипйесітиз аЪ Негсиіе. 
ипйёпі, ае, а, по одиннадцати; отс» 

поэт., Миза рег ипйепоз етойиіапйа ре- 
йез, гексаметромъ и пентаметромъ: диа- 
ісг ипйепоз ітріеѵіззе БесетЪгез,44года. 

* ипйёосіб&іпіа, семьдесятъ девять, 
ипйёдиіодиазёзішиз, а, иш, сорокъ де¬ 

вятый. 
ипйёциіпциа^іпіа, сорокъ девять, 
ипйёзеха^іпіа, пятьдесятъ девять. 
* ипйеігіеёзішиз, а, иш, двадцать де¬ 

вятый. 
ипйёипйё, см. ипйе II, 2. 
ипйётіеёзішиз ( ипйё ѵі&ёзішиз ), а, 

иш, девятнадцатый. 
ипйёѵі&іпіі, девятнадцать, 
ипйіциё, айѵ. отовсюду, со всѣхъ сто¬ 

ронъ (соб. и пер.). 
ипйо, аѵі, аіпт, аге, бросать волны, 

волноваться, I) соб.: аё'па ипйапііа Яат- 
тіз, котлы съ кипяткомъ (•)*): стогипйапз 



ипйОзиз — 670 игѣапКаз 

{■)■).—II) (поэт.) пер., а) находиться въ 
волнообразномъ состояніи; отс. ипйапз, 
ненатянутый, Іога, ЬаЪепае.— Ь) пахо¬ 
диться въ волнообразномъ движеніи, клу¬ 
биться, подыматься клубами, объ огнен¬ 
номъ столбѣ (ай саеіит), о дымѣ, Этнѣ. 
шійбзиз, а, шп, волнистый, волную¬ 

щійся (1*). 
йпеіѵісёзітапі, бгит, ш. солдаты 

двадцать перваго легіона. 
йпеіѵісёзітиз, а, иш, двадцать первый, 
пп^о (пп$ио), ипхі, ипсінш, ёге, 

мазать, намазывать, натирать мазью, 
I) соб.: а) вооб.: ацт ипдиепііз; о на¬ 
тираніи борцовъ, АсЬаеі ипсіі (і*); о 
бальзамированіи, согриз (і*): агзигоз аг- 
іиз (і*). — Ь) кушанья папнтывать жи¬ 
ромъ, приправлять масломъ, саиіез оіео 
(І*): оіизсиіа ріпдиі іагйо (+). — II) (поэт.) 
пер., смазывать, смачивать, марать, 
пачкать, сиЪіІіа Ито: іеіа тапи, искусно 
отравлять стрѣлы: агта ипсіа сгиогіЪиз, 
обрызганное кровью. 
ип$иёп, §и!піз, п. мазь, масло, жиръ, 
пп&иепіагіиз, Іі, т. торгующій мазью, 

продавецъ благовонной мази. 
ип$иеп1шн, і, п. благовонная мазь, 

бальзамъ. 
пп$иісй1из, і, т. ноготь, 
ип^иіз, із, ш. поготь на пальцахъ 

руки или ноги, а) людей, іш^иез зиЪзе- 
сагѳ (*(•): ипдиез гойеге, грызть ногти 
(при рѣшеніи затруднительнаго вопроса 
*|): аЬ ітіз ипдиіЪиз ай ѵегіісет зит- 
тшп, съ ногъ до головы (отъ пятокъ до 
макушки): ігапзѵегзшп ипдиет, ни на 
палецъ, нисколько: йе іепего ип^иі, съ 
самаго дѣтства (|): ай ипдиега, іп ип- 
(ріет, самымъ тщательнымъ образомъ, 
начисто, до совершенства; отс. ай ип- 
Яііет іасіиз Ъото, тонкій, свѣтскій чело¬ 
вѣкъ (*(*)•— Ь) животныхъ, коготь, 

пп^йіа, ае, Г. I) копыто, тк. коготь.— 
II) (поэт.) теіоп., имѣющая копыта ло¬ 
шадь, ип&иіа гаріі сиггиз.. 
ин$ио, ипхі, ипсіпш, ёге, см. пп&о. 

йпіеё, айт. единственно, исключитель¬ 
но = необыкновенно, чрезвычайно; отс. 
«ш. зесигиз, совершенно безпечный. 
йпіебібг, бгіз, одноцвѣтный (прот. 

ѵагіиз). 
йпіеиз, а, пт, единственный, I) соб., 

по. числу, Йшз, Шіа. — II) пер., един¬ 
ственный въ своемъ родѣ, исключитель¬ 
ный, необыкновенный, выдающійся (въ 
хорошемъ п дурномъ смыслѣ), 
йпішапиз, а, иш, одпорувій. 
йпшзт&йі, вѣрнѣе йніиз тбйі, айѵ. 

одного рода. 

йпіѵсгзё, айѵ. вообще, въ общемъ (прот. 
ргоргіе, спеціально, въ частности). 
йпіѵегзііаз, аііз, I. цѣлость, совокуп¬ 

ность (прот. рагз, рогііопез); отс. (съ 
и безъ гегшп), вселенная. 
йпіѵегзиз, а, иш, I) весь, весь вообще, 

типйиз: ѵііа: ай ипіѵегзае геі йітіса- 
ііопет ѵепіге, дать рѣшительное сра¬ 
женіе: йѳ гѳ ипіѵегза ігасіаге, о дѣлѣ 
вообще; ріиг. ипіѵегзі, ае, а, всѣ въ со¬ 
вокупности, всѣ вмѣстѣ (прот. йізрегзі, 
зіп&иіі), ипіѵегзоз еззѳ рагез, йізрегзоз 
рогіідігоз; зиЪзі., «) ипіѵегзит, і, п. 
вселенная.— ^‘ипіѵегзі, бгит, т. всѣ 
люди, весь свѣтъ, ипіѵегзіз ехозиз. — 
II) пер., общій (прот. ргоргіиз, частный), 
паіига, ридпа, ѵісіогіа, ойіит; отс. іп 
ипіѵегзит, вообще, 
ппциаго, см. итциат. ^ 
йпиз (др. оспиз), а, ит, деп. ишиз, 

йаі. ипі, одинъ, одна, одно, I) соб.: 
А) вооб., какъ числительное: шшз йе та- 
еізігаііЬиз: ипиз ех іогіипаііз ІютіпіЬиз: 
ргіпсірит ипиз; отс. ипиз йе пшіѣіз, или 
с ітііііз (т), или ипиз тиііогит (-[*), 
одинъ изъ многихъ, обыкновенный, про¬ 
стой человѣкъ: шю ріиз Еігизсогит се- 
сійіззе, однимъ человѣкомъ больше; со 
слѣд. аііег (ср. тк. П), напр. ипа ѳх 
рагіѳ... аііега ех рагіе; ріиг. (особ. прг. 
ріиг. іапіиго), ипаѳ йеситае... аііегаѳ: 
ай шшт (ипат) отпез, отпез ай штш 
и одно ай ипит, всѣ до одного (послѣд¬ 
няго): іп ипит сопЯиеге, совете.—В) 
въ част.: I) одинъ только, ипиз ех іапіа 
іатіііа: ипа іапіит рогіа: чиит ипиз 
іп сіѵіШе тахіте Йогсгеі: гет ипат 
еззе отпіит йіШсіІІітат. — 2) одинъ, 
одинъ и тотъ же, шю іетроге: ѳайет 
сЪ ипа гез; въ ріиг. (особ, при ріиг. 
іапіит), іп ипіз асйіЬиз.— II) пер., іпйе- 
бп., одипъ, какой-то (об. съ циійат, 
диіѵіз, диізчиат, аіщиіз), сит ипо діа- 
йіаіоге педиіззіто: ігайійіі ипі (•}-); отс. 
пес чиіздиат ипиз, и рѣшительно никто: 
піЬіІ ипит, рѣшительно ничто: ипиз ѳі 
(аЦие, аиі, ѵеі) аііег, ипиз аііегцие, 
одинъ и (или) другой, тотъ и (или) этотъ, 
нѣкоторые, немногіе. 

йрШо, бпіз, т. = оріііо, пастухъ, 
овчаръ. 
игоапе, айѵ. по-городскому (= по-сто¬ 

личному) = топко: а) въ обращеніи: тон¬ 
ко, вѣжливо, адеге. — Ъ) въ рѣчи: тонко, 
остроумно, игЬ. йісідіш. 

игЪапІіаз, аііз, Г. I) городская жпзиь, 
жизнь въ городѣ, особ, въ Римѣ.— II) 
теіоп. = топкость, а) въ обращеніи = 
хорошій тонъ, вѣжливость. — Ь) въ рѣчи 
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«= правильность произношенія, изящность 
-выраженій. — с) въ шуткахъ = остро¬ 
уміе, шутливость. 

пгЪаппз, а, шп, городской, въ городѣ 
{особ. Римѣ) живущій, находящійся, 
жъ городу относящійся, принадлежащій 
{прот. гизіісиз), I) соб.: ігіЬиз: ехегсііиз 
(изъ римскихъ гражданъ состоящее): 
ѵііа: ргаебішп, городское владѣніе или 
пригородное помѣстье: газ, на город¬ 
ской ладъ устроенное помѣстье; зиѣзі., 
игЬапі, Огит, т. городскіе жители, го¬ 
рожане.— П) теіоп., городской (столич¬ 
ный) = тонкій, а) въ обращеніи, а) тон¬ 
кій, вѣжливый, образованный, Ъото, свѣт¬ 
скій человѣкъ. — р) дерзкій, безстыдный, 
&0П8 Ж. — Ь) въ рѣчи, а) отборный, 
изящный, дшббат гезопаі игЪапіиз.— 
р) тонкій въ остротахъ, остроумный, Ьо- 
шо, зегто, заіез; зиѣзі. (т.), острякъ, 
шутникъ (•}•). 
игЪз, пгЪіз, і. городъ, I) соб.: 1) вооб.: 

игЬз Огаесіае, игЬз Кота: игЪз АШса, 
Аѳины: игЬз Аепеаѳ (Римъ *}*): игЪз 
бипопіз (Аргосъ •}•): игЬз Раіаѵіі, Па¬ 
дуя (*}*). — 2) прегн.: а) въ Италіи, Римъ, 
какъ главный городъ и центръ римскаго 
государства, апшіз игЬіз (сопбііае): аб 
игЬет, у Рима, къ Риму, особ. а<1 игѣет 
еззе, находиться подъ Римомъ (или о 
побѣдителѣ - главнокомандующемъ, пока 
сенатъ не дастъ разрѣшенія вступить въ 
городъ, или о начальствѣ провинціи, со¬ 
бирающемся ѣхать въ свою провинцію).— 
Р) въ Греціи, Аѳины. — И) (поэт.) те¬ 
іоп., городъ = горожане, игЪз зотпо 
тіподие зериііа. 
игсёиз, і, т. кувшипъ. 
йг^ёо и (въ лучшихъ рукописяхъ) пг- 

<2пёо, агзі, ёге, напирать, тѣснить, 
гнать, толкать, I) соб.: «) іг.: ребет 
(аіф) ребе (зио) (*)*): паѵез іп Зугіез 
{отмель *(-): йитеп геіго; какъ воен. 
і. 1., аЦт: аіаз, ігопіет: а^т а іег^о; 
аЬзоІ., Ьозіез иг^еЪапі.—р) іпіг. напи¬ 
рать, Іоп^щие иг^епі аб Іііога Йисіиз 
(-}*).—II) пер.: 1) прижимать, притѣс¬ 
нять, угнетать, тревожить, не давать 
покоя, а) вооб.: ^иет тогЬиз иг§еі (*|-): 

•аЦт іате: тепіет: піЬіІ иг^еі, это во¬ 
все не къ спѣху: іатиіаз ІаЬогіЬиз, при¬ 
нуждать къ работѣ (і*): а^т НеЬШЬиз 
тобіз, неутѣшно оплакивать (■(■): аііит, 
устремляться въ открытое море (і*).— 
Ь) вслѣдствіе непосредственной близости 
или слѣдованія какъ бы стѣснять, ос) мѣст¬ 
ность, ѵаііет, прилежать къ д., нахо¬ 
диться у д. ({): игЬет игЬе аііа рге- 
•тегѳ аідиѳ иг^ѳгѳ, ограничить и стѣс¬ 

нить. — р) (поэт.) время, вытѣснять, 
смѣнять, игдеі біет пох еі біез посіѳт.— 
2) рѣчью, вопросами = ставить въ ва- 
труднительное положеніе, приставать въ 
кому, гизіісе. — 3) налегать на что, 
усердно заниматься, не оставлять, ориз 
(|), агѵа (■(■): ііег (*(-): оссазіопет, не 
упускать случая: ргорозііит, настаивать 
на гс (Ю; съ іпГ. = стараться, иг§ез 
зиттоѵегѳ тагіз Іііога (|). 

* йгіпаібг, бгіз, т. ныряльщикъ, во¬ 
долазъ. 
пгпа, ае, Г. урна, а) сосудъ для воды, 

.кувшинъ, ос) соб.: йсііііз (■}•): зісса (*(); 
отс. какъ аттрибутъ водолея, олицетво¬ 
ренныхъ рѣкъ и ихъ божествъ (*(■). — р) 
теіоп., какъ мѣра жидкости, равная 
полуамфорѣ (см. атрЬога), кружка, 
игпа а^иае (1).— Ь) горшокъ для де¬ 
негъ, аг^епіі (у). — с) урна для праха 
усопшаго, ІегаІіз: игпа тагтогеа соп- 
беге (і*).— б) урна, ваза для опусканія 
голосовъ судей, іттіііз (*(•): Іе§ез тіпі- 
іагі еі игпат (*(*): зепіепііаз іп штат 
сопісеге: зепаіогит игпа соріозѳ аЬзоІ- 
ѵіі.— е) урна, сосудъ для бросанія жре¬ 
біевъ, «) при выборѣ по жребію, еби- 
сегѳ ех игпа ігез іибісез. — р) при пред¬ 
сказаніяхъ, біуіпат тоѵеге игпат, по¬ 
трясать урну, предсказывающую буду¬ 
щее (■(■).— у) урна судебъ, приписывае¬ 
мая паркамъ, опте сарах тоѵеі игпа 
потеп, всякое имя выскакиваетъ изъ 
вмѣстительной урны (у): отпіит ѵегза- 
іиг игпа зогз ехііига, нашъ жребій вы¬ 
скочитъ въ свой часъ изъ урны (■)*). 
йго, иззі, изіит, ёге, жечь, сжигать, 

1) соб. и пер.: А) соб.: 1) вооб., іп топ- 
ііЬиз игі зе раіі, сгорать отъ жары.— 
2) въ част.: а) какъ медиц. і. 1., выжи¬ 
гать, аЦб игі зесагЦие раіі. — Ъ) какъ 
худож. і. і., «) посредствомъ энкаустики 
(вжигапія) писать, іаЬиІат соІогіЬиз 
(у). — р) посредствомъ энкаустики. на¬ 
водить, покрывать, ріеіа изііз соІогіЬиз 
рирріз (•}*).— с) сожигать, огнемъ истре¬ 
блять, превращать въ пепелъ, а) вооб.: 
игЬез, а§гоз. — р) какъ топливо или освѣ¬ 
тительный матеріалъ сожигать, жечь, 
ріеет еі сегаз (•(*): обогаіат посіигаа 
іп Іитіпа себгит (■(■).—В) пер.: 1) опа¬ 
лять, высушать, жечь, сатршп, іеггаз 
или зоіит (|): зіііз диііиг или іаисез 
игіі (*(*): пес ІеѣгіЬиз итог апЬеІіз (*)*).— 
2) очень сильнымъ треніемъ жечь, жать, 
саісеиз... зі тіпог, игѳі (|): зі іе іогіо 
теае §гаѵіз игеі загсіпа сЬагіае (і*).— 
3) морозомъ, холодомъ и т. п. жечь, по¬ 
вреждать, изіиз аЬ аззібио Ш^огѳ Роп- 
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іиз (*(•). — II) карт.: 1) разжигать, рас¬ 
палять, воспламенять, мучить, изсушать, 
разз.=воспламеняться, пылать, сохнуть, 
а1<рп (-}•): игііиг іпГеІіх Вісіо (*}*): игіі 
епіт М^огѳ зио, возбуждаетъ мучитель¬ 
ную зависть блескомъ своей славы (•)■): 
Яиоб игіі іпѵібіат, что зависть превра¬ 
щаетъ въ пытку. — 2) тревожить, отяго¬ 
щать, угнетать, мучить (о войнѣ, доро¬ 
говизнѣ и т. п.; о болѣзни = посѣщать), 
акрп: игЪет аЦие адгоз. 
пгза, ае, Г. медвѣдица, поэт. = мед¬ 

вѣдь вооб.; теіоп., какъ созвѣздіе на 
сѣверѣ, большая и малая медвѣдица, 
игза тарг, или ЕгутапіЬіз, или Маепа- 
Ііз, или РаггЬазіз, большая медвѣдица: 
игза тіпог или игза Супозигіз, малая 
медвѣдица (*(■). 
игзиз, і, ш. медвѣдь; теіоп., розсипі 

игзит, травли на волковъ (въ циркѣ *)*). 
игііса, ае, Г. кропива. 
йгиз, і, ш. зубръ, дикій быкъ. 

•йзІШиз, а, ит, РА(Ц. употребитель¬ 
ный, обычный, обыкновенный (прот. 
іпизііаіиз); отс. изііаіит езі, аѣзоі., съ 
іпГ. или съ асе. с. іпГ. разз. [ріат). 
изріат, абѵ. гдѣ-нибудь (прот. пиз- 
изциаш, абѵ. I) гдѣ-нибудь, а) соб., тк. 

съ деп., из^иат ^епііит.— Ь) пер. = 
въ чемъ-нибудь, въ какомъ-нибудь дѣлѣ.— 
П) куда-нибудь; отс. поп из^иат, ни¬ 
куда (*}*). 
пзциё, абѵ. вплоть (какъ въ простран¬ 

ствѣ, такъ во времени и въ другихъ от¬ 
ношеніяхъ), съ асі с. асе. = вплоть до; 
съ іп, ігапз, зиЬ с. асе. = прямо въ, 
черезъ, подъ (или: въ самый, подъ са¬ 
мый и т. п. •(•); съ аЬ, ех с. аЫ. = отъ 
самаго; съ абѵ, мѣста, и8^иѳ ізііпс* 
из^иѳ ^иа^ие (прот. пиздиаш); съ асе. 
Іосі, из^иѳ Котат, прямо въ Римъ, въ 
самый Р.: аЬ ео (зібеге) из^ие Іоѵет 
(•(*); при абѵ времени, іпбе изяие, съ 
того самаго времени: из^иѳ ео, вплоть 
до этого времени; и8^иѳ ео или аіео, 
иі; еіс., до того, до такой степени, въ 
такой степени, что* изяие ео поп, иі 
еіс., такъ мало, что: изяие ео, бит. до 
тѣхъ поръ, пока; тк. аЪзоІ. = безпре¬ 
станно, безпрерывно, постоянно, из^иѳ 
тогагі: роепаз баге из^ие зире^ие. 
изібг, бгіз, т. сожигатель труповъ. 
1. пзйсаріо, сёрі, саріит, Іге, прі¬ 

обрѣтать что по праву давности владѣ¬ 
нія, получать въ собственность по праву 
давности. 

2. йвйсаріо или изйз саріо, бпіз, і. 
пріобрѣтеніе въ собственность по праву 
давности, аЬзоІ. или съ §еп. (іипбі). 

йзйга, ае, Г. I) употребленіе, пользо¬ 
ваніе, Ьогае: Ьщ'из Іисіз, жизнь и пре¬ 
бываніе въ Римѣ: 1оп§і іетрогіз.— II) 
въ част.: а) пользованіе взятымъ взаймы, 
капиталомъ, ресипіат рго изига аиіегге, 
подъ видомъ займа. — Ь) теіоп., про¬ 
центы (именно у римлянъ помѣсячно; 
прот. сариі, зогз), изигаш ассірегѳ: изи- 
гат репбеге (платить): шег^епііЪиз зет- 
рег зогіет изигіз. 

изиграііо, бпіз, Г. употребленіе, поль¬ 
зованіе, ѵосіз: Шпегіз, прѳдпринятіе по¬ 
ѣздки, путешествія: сіѵііаііз, упомина¬ 
ніе: аб изиграііопет ѵеіизіаііз, для со¬ 
блюденія стараго обычая. 
йзигро, ауі, аіиш, аге, дѣлать упо¬ 

требленіе изъ чего, употреблять, примѣ¬ 
нять, пользоваться, I) вооб.: ,іиз, ІіЪег- 
іаіет: §епиз роепае: тогет. — II) въ 
част.: а) имѣть притязанія, доказывать 
законность своего права на что, зоіат 
(только) Іаигеат бѳ зирегаіо Ьозіе: 
потеп сіѵііаііз: ІіЪегіаіет.— Ь) вступать 
во владѣніе, пріобрѣтать, ее) законнымъ 
путемъ, атіззат роззеззіопет. — 0) про¬ 
тивозаконнымъ путемъ, присвоивать се¬ 
бѣ, захватывать, аііепат роззеззіопет.— 
с) въ рѣчи употреблять, упоминать, а) 
вооб.: бгаесшп ѵегЬит: іб сгеЬгіз зег- 
топіЬиз. — /9) такъ или иначе называть, 
С. Ьаеііиз, аиі Заріепз изиграіліг. 

йзйз, йз, т. употребленіе, пользова¬ 
ніе, примѣненіе къ дѣлу, производство 
дѣла, упражненіе, опытъ, практика, I) соб.: 
А) вооб.: изиз риЫісиз: аззібио изи соп- 
зиті (|): ріигез (і^пез), ^иат циоѣ за- 
ііз іп изит егапі: іп Ъеііит или аб ре- 
гіеиіа Іасіепба изиі еззѳ (годиться для 
гс): зсіепііа аЦиѳ изиз гегит паиіісагит: 
изиз диоіібіапиз еѣ ехегсііаііо: зі изиз 
тадізіег езѣ оріітиз: ѵігіиііз, исполненіе 
обязанностей, налагаемыхъ добродѣ¬ 
телью.— В) въ част.: 1) употребленіе, 
обыкновеніе, сопшшпіз: аЪ Ьіз изит 
сиіііогіз ѵііаѳ бібіеіззе; въ част., слово¬ 
употребленіе, сабепі ѵосаѣиіа, зі ѵоіеі 
изиз (•(*). — 2) обхожденіе съ людьми, 
обращеніе, знакомство, а) общежитель¬ 
ное: ботезіісиз.— Ъ) плотское, Уепегіз^ 
(•(•).— 3) какъ горид. і. і.: а) изиз еі 
йгисіиз, изиз і^исіиз^ие, чаще изиз ігис- 
іиз, пользованіе (безъ права собствен¬ 
ности), изиз епіт е^из іипбі еі ігисіиз: 
изиз ігисіиз отпіит Ъопогит.— Ъ) прі¬ 
обрѣтеніе какой-нибудь вещи по праву 
давности, право пользованія, право дав¬ 
ности, давность, гедпі: ^ат ѵеіиі изи 
серіззѳ Ііаііат; отс. изиз еі аисіогііаз 
или изиз аисіогііаз, см. аисіогііаз I, 1, 
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а. — II) пер.: 1) опытомъ пріобрѣтенный 
навыкъ, опытность, практичность, изиз 
аідие ехогсііаііо: изиз задіііашіі (въ 
стрѣльбѣ изъ лука): пиіііиз изиз ітре- 
гаіог: ѵіг изи (ЪеШ) ргаезіапз: изиз Вгі- 
іаппіаѳ (въ Б.): ЬаЪеге тадпит іп ге 
тііііагі или іп сазігіз изит: ЬаЬеге изит 
ѣеііі аідй бібісіззѳ изи (на опытѣ). — 
2) выгода, польза, тадпиз: задіііагит 
пиііиз изиз егаі: еззе изиі сіѵііаіі, быть 
полезнымъ: ех изи еззе, быть полезнымъ, 
приносить пользу, быть цѣлесообразнымъ: 
изиі рагбге, наблюдать пользу. — 3) по¬ 
требность, нужда, а) вооб.: изиз рго- 
ѵіпсіаѳ. изиз (зіпд. и ріиг.) ѣеііі: изиз 
ѵііаѳ пѳсеззагіі: изи песеззагіа:диа диет- 
див зиогит изиит саизае іеггепі.—Ь) 
изиз езі, или изиз а<1езі, или изиз ѵепіі, 
есть (является) потребность (нужда), 
нужно, диап(1о изиз еззеі: зі изиз ѵе- 
піаі, въ случаѣ надобности: изиз езі с. 
аЫ. (напр., паѵез, диіѣиз сопзиіі изиз 
поп еззеі).— с) изи ѵепіі (ложно еѵепіі), 
въ силу необходимости случаться, бы¬ 
вать, Ьаес <1е Ѵегсіпдѳіогіде изи ѵепіига: 
саизат зіѣі (іісешіат еззе зіаіиегаі ^ат 
апіе диат ѣос изи ѵепіі. 
йзизГгисійз, йз, т. см. изиз. I, В, 3, а. 
йі, первонач. йіі, а<1ѵ. и соп). I) а<1ѵ. 

какъ, А) въ прямыхъ вопросахъ, иі ѵа- 
Іез? иі зезе іп Затпіо гез Ьаѣепі? — 
В) въ восклицаніи, какъ! какимъ обра¬ 
зомъ! въ какой мѣрѣ! въ какоЗ степени! 
дпае иі зизііпиіі! иі ірзе зіѣі «Іізріісе- 
Ъаі! — С) относительно, какъ, какимъ 
образомъ, 1) для обозначенія наблюденія; 
об. съ соп]*., ѵісіеіе, иі ѣос ізіѳ соггехе- 
гіі: сгейо іе аийіззе, иі те сігситзіе- 
іегіпі ^шіісез.— 2) для указанія отно¬ 
шенія извѣстнаго обстоятельства къ дру¬ 
гому, регде иі іпзіііиізіі: иі оріазіі, ііа 
езі. — 3; для обозначенія сравненія, а) 
если два понятія (мысли) сопоставляются 
другъ съ другомъ, съ соотвѣтств. зіс, ііа, 
ііет: поп ііет іп огаііопѳ иі іп ѵегзи 
питегиз ехзіаі.— ѣ) если приводятся два 
согласныя понятія, иі сгесіеге, ііа таі- 
1ѳ. — с) если связываются два понятія, 
изъ которыхъ одно допускается на ряду 
съ другимъ, хотя и неожиданно, какъ... 
такъ, хотя... но, иі еггаге роіиізіі, зіс 
йесірі іе поп роіиіззѳ диіз поп ѵібеі?— 
4) въ оборотѣ: иі диіздие съ зирегі... 
зіс или ііа съ зирегі., чѣмъ... тѣмъ, иі 
диіздие езі атрііззітиз, ііа ріигітоз 
сііепіез ѣаѣеі, чѣмъ кто знатнѣе, тѣмъ 
больше онъ имѣетъ кліентовъ. — е) въ 
клятвахъ и завѣреніяхъ, какъ несомнѣн¬ 
но... такъ несомнѣнно, ііа ѵіѵаш, иі 

тахітоз зитріиз іасіо. — 4) для объ¬ 
ясненія, какъ, какъ бы, точно, Сісего 
еа, диае пипс изи ѵепіипі, сесіпіі иі ѵа- 
іез: иі сігсіпо: иі ехріогаіа ѵісіогіа, какъ 
будто побѣда рѣшена.—5) для ограни¬ 
ченія сказуемаго, какъ, смотря по, по 
мѣрѣ того какъ, Ьото асиіиз иі Роепиз, 
насколько можетъ быть остроуменъ пу¬ 
ніецъ: иі езі саріиз Оегтапогит, по 
понятію германцевъ. — 6) для обозначе¬ 
нія основанія, вслѣдствіе того какъ, какъ 
дѣйствительно, какъ слѣдуетъ ожидать 
отъ г с, такъ какъ, иі зипі гсрепііпа соп- 
зіііа, такъ какъ имѣютъ мѣсто неожи¬ 
данныя рѣшенія: иі егаі (іѳзресіиз: иі 
аѣ ѣотіпіѣиз (іосііз, какъ слѣдовало 
(слѣдуетъ) ожидать отъ людей образо¬ 
ванныхъ: иі ридпапз, такъ какъ онъ 
сражался; иі диі с. соді. = какъ такой, 
который = такъ какъ онъ; иі зі с. соіу.= 
какъ если бы.— 7) для обозначенія об¬ 
стоятельства, съ которымъ сообразуется 
извѣстная дѣятельность, какъ, такъ — 
какъ, иі ірзе ргаезсгірзегаі: иі Ыапгііз- 
зіте роіезі, возможно льстивѣе: <1опшз 
сеІеЪгаіиг, иі диит тахіте (зс. сеІеЪга- 
іиг).—8) для приведенія примѣровъ, 
какъ, какъ напримѣръ, еайет тепіе 
гез (ііззітіііітаз сотргеЬепгіітиз, иі со- 
Іогѳт, зарогет, саіогет. — II) соп^, 
А) съ ішііс. для обозначенія временныхъ 
отношеній, а) какъ = когда, иі Ьаес 
аисііѵіі: иі Ьис ѵепіі; усил. иі ргітит, 
иі зетеі, иі зиЪііо (*(*), какъ только. — 
/?) съ тѣхъ поръ какъ, съ того времени 
какъ, иі зшпиз іп Ропіо (•)*). —В) съ сощ. 
въ предложеніяхъ 1) дополнительныхъ, 
чтобы, что (или одно неопредѣленное 
наклоненіе), Ьиіс регзиагіеі, иі а<і Ьозіез 
ігапзеаі. — въ част., а) послѣ выраженій 
боязни, что не (потому что въ латин. 
глаголахъ іітеге, теіиеге, ѵегегі заклю¬ 
чается отрицательное понятіе, которое 
переходитъ также на придаточное пред¬ 
ложеніе), іітео, иі ѵепіаі.— Ь) эллипт. 

вмѣсто іа с иі въ уступительныхъ пред¬ 
ложеніяхъ, положимъ что, хотя бы, если 
бы даже, иі сіезіпі ѵігез, іатеп езі Іаи- 
йапсіа ѵоіипіаз (*(*).— с) эллипт. для вы¬ 
раженія недовольства въ вопросѣ, чтобы, 
іи иі итдиат іо соггідаз? чтобы ты 
когда-нибудь исправился?! — <І) эллипт. 
для выраженія опасенія, ваботы, чтобы 
только, иі заііз сопіетріаіа тобо зіз.— 
е) эллипт. для выраженія желанія, чтобы 
(пусть) наконецъ, иі іѳ (Ш репіиіпі! — 
2) для означенія слѣдствія, что, такъ 
что (б. ч. съ соотвѣтств. ііа, зіс, іат, 
ео, айео, іаііз, іапіиз, із, Ьіс и др.), 8і- 
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сіііаш Ѵеггез ііа ѵехаѵіі, иі еіс.: Мііо 
Ьос Гаіо паіиз езі, иі еіс.— 3) для озна¬ 
ченія цѣли, чтобы, съ тѣмъ чтобы, для 
того чтобы (иногда съ предшествующими 
ійсігсо, ай еат гст и т. и.), Котапі 
аЬ агаіго аЪйихегипі Сіпсіппаіит, иі 
еззеі йісіаіог: иі отШат РЬіІірриіп 
(чтобы не упоминать о Ф.). 
икипциё (иісипдиё), айѵ. I) какъ нп, 

какъ бы ни, иісипщие зе ѵійегі ѵоіеѣ: 
ііег иіс. іоіегаѣііе.—И) какъ (когда) 
только, если только, иіс. шесиш егі- 
ііз (■(*). 
йіепзШа, Ішп, п. вещи годныя для 

употребленія, особ, въ хозяйствѣ (съѣст- 
ные припасы, домашняя утварь). 

1. йіёг, иігіз, ш. кожаный мѣхъ; отс. 
(поэт.) іитійіз іпЯа «егпктіЪиз иігет, 
т.-е. тщеславнаго человѣка. 

2. йіёг, иіга, пігит, деп. пігіиз, йаі. 
йігі, I) который изъ двухъ, кто изъ 
двухъ, пізі иігі (другому) іпзійіаз &се- 
гіі: йіег иіго зіі ргіог (*[•).— II) іпйебп., 
который-нибудь изъ двухъ, либо тотъ, 
либо другой, зі иіег ѵоіеі. — иіго и 
пігит какъ айѵ. см. особо. 
йіегсипщиё (иіегсипдиё), йігасит- 

^иё, иігитситдиё, который бы ни (изъ 
двухъ). 

йіегІІЪёі, йігаИЪёі, йігитІІЬёі, кото¬ 
рый угодно (изъ двухъ), который (бы) 
ни (иэь двухъ), любой изъ двухъ. 
йіещиё, йі^иё, йігитдиё, деп. йігі- 

изуиб, Йаі. йігі^нё, каждый изъ двухъ, 
тотъ и другой, оба (при чемъ имѣется въ 
виду каждый въ отдѣльности), а) зіп&.г 
иіегдие РЬоеѣиз, восходящее и заходя¬ 
щее солнце, утро и вечеръ (*(*): роіиз, 
сѣверный и южный полюсъ (*(*): Осеапоз, 
восточный и западный о. (|): зоііз иіга- 
дие йопшз, востокъ и эападъ (*[•): рагепз, 
отецъ и мать (*(*): іогіипа, большое и 
незначительное состояніе, тк. = счастіе 
и нѳсчастіѳ: іп иігапщие рагіет, на обѣ 
стороны; тк. = въ ту и другую сторо¬ 
ну, эа и противъ (йізриіаге): аиі иіѳг- 
диѳ аиі сегіѳ аііѳг: иіегдие иігщие іпзі- 
йіаіиг (одинъ другому); съ деп. рагі., 
иіс^иѳ сопзиіиш. — р) ріиг., соб. о 
множествѣ на каждой изъ двухъ сторонъ, 
Ьі иігщие, тѣ и другіе: а ^иіЪиз иігщие 
(писателями и поэтами) аііяиій зиттіііі- 
іиг: тк. для выразительнаго означенія 
двойного единства, оба, иігциѳ зсурЫ: 
иігаедиѳ (ихогез) іп еа Іи^а регіегипі. 

йіёгиз, і, т. I) животъ, брюхо, особ, 
чрево; отс. теіоп., ихогіз иіегиз, плодъ 
во чревѣ жены. — И) пер. = внутрен¬ 
ность троянскаго коня (і*). 

іііегуіз, йігаѵіз, йігиштіз, ^еп. йігі- 
изѵіз, йаі. йігіѵіз, который угодно (изъ 
двухъ), который - нибудь (изъ двухъ), 
одппъ изъ двухъ. 
йіі, см. иі. 
йШіз, е, солезпын, годный, аѣзоі. или 

съ ай с. асе.; или съ йаі. (кому, для 
чего, напр. Ъеііо); или (поэт.) съ деп. 
дегипй. (гайіх тейепйі иііііз); или (поэт.) 

съ іпі. (ііѣіа айеззѳ сЬогіз ѳгаі иііііз); 
пеиіг. зиѣзі., уиі тізсиіі иіііе йиісі (*[•). 
йіШіаз, аііз, $. полезность, польза, 

выгода (прот. іпиіііііаз, безполезность, 
вредъ), а) зіпд.: иіііііаіѳт ЬаЬѳгѳ (до¬ 
ставлять): иіііііаз зі атіеіііаз соп^іиіі- 
пагѳі, личные расчеты, своекорыстіе: 
иіііііаііз саиза, пользы ради, и = ради 
общественнаго блага. — р) ріиг.: иіііі- 
іаіез ЪеШ, что приноситъ пользу на 
войнѣ. 
йіШіёг, айѵ. полезно, съ пользою. 
йііпаш, айѵ. с. соту., при желаніяхъ, 

о, когда бы! о, если бы! иііпат пе или 
иііпат поп, о если бы не! 

1. іШдиб, айѵ. какъ бы то пи было, 
отс. а) непремѣнно, во что бы то ни 
стало, при всякихъ обстоятельствахъ, 
такъ или иначе, зі иіциѳ ѵеііепі: іііий 
зсіге иі^иѳ сиріо. — Ъ) по крайней мѣ¬ 
рѣ, навѣрное, ип& піциѳ рагіе. — с) въ 
особенности, особенно, иіщие розігетіз 
тепзіѣиз: соттоіа езі рІеЬз, иіідиѳ розі- 
диат еіс. 

2. йіщие = сі иіі. 
йіог, йзиз зит, йіі, дѣлать изъ чего 

употребленіе, употреблять, пользовать¬ 
ся, 1) соб.: 1) вооб.: а) съ аѣі.. агтіз: 
огаііопѳ, говорить. Ьас ѵосе, такъ го¬ 
ворить: аіф ѵегЬо или ѵегЬіз: расе 
пользоваться миромъ, оставаться въ ми¬ 
рѣ, держаться спокойно: іетрогіЬиз за- 
ріепіег, приноравливаться къ обстоятель¬ 
ствамъ: зио іагдіиз, расточать: таіѳ 
Іедѳ, злоупотреблять закономъ: согпіЬиз 
игогит рго росиііз: еа егітіпаііопѳ іп 
аЦт: іттойіса ІіЬегіаіе айѵегзиз а^т. — 
р) съ общимъ асе.: Ьиіс отпіа иіепйа 
ас роззійѳпйа ігайійегаі. — у) аѣзоі.: 
йіѵіііае (ехреіипіиг), иі иіаге, для того, 
чтобы ими пользоваться: диаѳгеге еі иіі, 
дѣлать употребленіе (1*). — 2) въ част.: 
а) обходиться съ кѣмъ, быть въ сно¬ 
шеніяхъ, имѣть знакомство, таргіЪиз 
или ге^іЬиз (*(*): аЬр> тиііоз аппоз Іа- 
тіііагііег. — Ъ) жить чѣмъ, ЬаЪѳо, ди! 
иіаг. — с) потреблять, питаться, іасіѳ 
еі ІіегЪіз (•)*). — II) пер.: а) имѣть, рас¬ 
полагать чѣмъ, раігѳ йііідѳпіе: айѵег- 
зіз ѵепііз: ргоеіііз весипйіз, давать удач- 
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пыя сражепія: ѵаіеішііпе Ъопй, пользо¬ 
ваться хорошимъ здоровьемъ: Ьос или 
сигиіі Ьопоге, занимать. — Ь) имѣть 
нужду въ чемъ, атЬШопѳ піЫІ иіегег: 
еа піЫІ Ьос Іосо иіітиг, не говоримъ 
объ этомъ. 
пірбіё, а(іѵ. употребляется для того, 

чтобы выдвинуть понятіе причины, имен¬ 
но, чаще всего передъ ^ш, ^иае, ^ио^і 
со слѣ<д. соп)., иіроіѳ ^иі піЫІ сопіет- 
пеге зоіеатиз, именно мы, которые гс; 
при рагііс., риегиіо те, иіроіѳ поп ат- 
рііиз поѵет аппоз паіо. 

* иігагіиз, Іі, т. водоносъ (доставляю¬ 
щій въ кожаныхъ мѣхахъ воду солдатамъ 
во время похода). 
пігіпщпё (нігіпдие), асіѵ. съ той и 

другой стороны, съ обѣихъ сторонъ. 
* иіго, асіѵ. въ которую сторону (изъ 

двухъ), куда (изъ двухъ сторонъ). 
иІгбЪщиё, см. иігаЪщие. 
иігбциё, асіѵ. въ обѣ стороны, въ 

обоихъ направленіяхъ. 
нІгйЪщиё (ШгбЬщиё), асіѵ. на каж¬ 

дой изъ двухъ сторонъ, на той и дру¬ 
гой сторонѣ, на обѣихъ сторонахъ, иіг. 
ріаз ѵаіеѣаі, на морѣ и на сушѣ: иіг. 
тоіезіиз, въ обоихъ случаяхъ (•)•). 

иігйт, асіѵ. ли; усиливается иногда 
посредствомъ пе и пат: иігитпе, иігит- 

•пат, дѣйствительно ли; употребляется 

въ прямыхъ и косвенныхъ двойныхъ во¬ 
просахъ, съ и безъ соотвѣтств. ап (или), 
аппоп, аппѳ или песпѳ (или нѣтъ). 
йШ, асіѵ. = иіешпцие. 
йѵа, ае, Г. I) гроздъ, особ, виноград-' 

нал кисть; отс. теіоп., виноградное де¬ 
рево, виноградъ. — II) пер., гроздовид¬ 
ная куча пчелъ, сидящихъ на деревѣ. 

* йѵсзсо, ёге, дѣлаться мокрымъ, влаж¬ 
нымъ; отс. о пьяницѣ = нализаться, на¬ 
питься (у). 
иѵідаз, а, пт, I) мокрый, влажный, 

(прот. агісіиз), ѵезіітепіа (•(•): гига, хо¬ 
рошо орошенныя (•)*): Л'ирріѣег иѵігіиз 
аизігіз, увлажающій при южномъ вѣтрѣ 
(•)*).— П) (поэт.) тѳіоп. = пьяный (прот. 
зіссиз). 
пхбг, бгіз, Г. законная жена, супру¬ 

га, ихогет сіисегѳ, жениться; поэт, пер., 
о животныхъ, оіепііз ихогез тагііі (о 
козахъ). 
ихбгіиз, а, пт, I) женинъ, супруже¬ 

скій, ѵезііз, (Іоз (•(•): гез, дѣло, касаю¬ 
щееся брака, или = женитьба, или= при¬ 
даное. — И) (поэт.) прегн., весьма или 
черезчуръ преданный своей женѣ, на¬ 
ходящійся подъ башмакомъ у жены, объ 
Энеѣ, преданномъ Дидонѣ: атпіз, Тибръ, 
какъ рѣчной богъ, который не можетъ 
ни въ чемъ отказать своей супругѣ Иліи. 

т. 
Т, ѵ, какъ сокращеніе = ѵіг, ѵіѵпз^ 

ѵіѵепз, ѵоішп и т. п. — Численным 
•внакъ ѵ = 5. 

ѵасаііо, бпіз, Г. освобожденіе отъ из¬ 
вѣстныхъ обязанностей (напр. отъ воен¬ 
ной службы), свобода, отс. тк. уволь¬ 
неніе въ отпускъ, отпускъ, а) съ обо¬ 
значеніемъ лица, пользующагося свобо¬ 
дою отъ занятій, ѵасаііопез тіІИшп, 
отдуски солдатъ. — (!) съ обозначеніемъ 
того, отъ чего кто-н. свободенъ, посред¬ 
ствомъ деп., аЬ с. аЫ., типегіз (ріиг. 
ѵасаііопез типегит): а саизіз; вмѣстѣ 
съ дѳп. времени, ^шп^иѳппіі тіііііае ѵа- 
саііопѳт сіесетегѳ. — у) съ обозначе¬ 
ніемъ предмета, благодаря которому 
кто-н. пользуется свободою, въ деп., сиі- 
раѳ: гегит дѳзіагит, за совершенные 
подвиги, за оказанныя услуги: асіоіѳ- 
зсепііае: нзиз езі аѳіаііз ѵасаііопе, на 
которую давалъ ему право его возрастъ.— 
4) аЬзоІ.: ргеііит оЬ ѵасаііопет Даіит: 
ѵасаііопез отпез Іоііегѳ. 

ѵасса, ае, і. корова (прот. Іаигиз). 
Ѵассіпіиш, Іі, п. = ЬуасіпіЬиз. 

ѵасіііо, аѵі, аіит, аге, шататься, 
качаться, I) соб.: іп иігатдиѳ рагіет Іоіо 
согроге. — П) пер., быть шаткимъ, быть 
ненадежнымъ, гез Іоіа ѵасіііаі еі сіаи- 
(іісаі, все дѣло (ученіе) шатко и хро¬ 
маетъ ( =з не имѣетъ твердой почвы 
подъ ногами); о лицахъ, іп аѳгѳ аііепо: 
Іоіа 1е§іо ѵасіііапз, ненадежный. 
ѵасо, аѵі, аіит, аге, быть незаня¬ 

тымъ, быть свободнымъ, быть пустымъ, 
быть безъ чего-п., I) соб.: а) аЬзоІ.: 
тахіташ риіапі іаисіет, ^иат Іаііззітѳ 
а зиіз ЬпіЬиз ѵасагѳ а^гоз, если поля 
остаются незаселенными п невоздѣлан¬ 
ными.— (!) съ аЫ,: Іегга ѵасаі Ьшпоге: 
ога ѵасепі ѳриііз, не должны касаться 
мясныхъ кушаній (•(•). — II) пер.: А) во- 
об., быть (оставаться) свободнымъ отъ 
чего-н., не имѣть, быть безъ чего, оста¬ 
ваться или держаться вдали отъ чего, 
«) съ аЫ.: зішіііз, не заниматься на¬ 
уками (прот. зішіііз &иі): рориіо: иігіз- 
дие агтіз, оставаться нейтральнымъ.— 
съ аЪ с. аЫ.: аЪ ореге: а сизіосШз сіаз- 
зіит (о мѣстности). — В) въ част.: 1) 
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отъ повинностей, военной службы -быть 
свободнымъ (освобожденнымъ), съ аЫ., 
типегіЪиз. тіііііаѳ типегѳ. —2) по вре¬ 
мени, отъ занятіи быть свободнымъ, а) 
о лидахъ, Ошъ незанятымъ, имѣть сво¬ 
бодное время (досугъ) (прот. осспраішп 
еззе), а) аЪзоѣ: зсгіЪез аіщиісі, зі ѵаса- 
Ьіз. — р) съ Лаі. (рѣдко и поэт, съ іп 
с. асе.) = для чего, кого быть свобод¬ 
нымъ, имѣть свободное время, имѣть 
досугъ, отс. тк. (но не у Цицерона) при¬ 
лагать стараніе къ чему, посвящать 
себя кому, чему, Ъиіс ипі педоііо: (поэт.) 
іп дгапсіе ориз. — Ъ) ітрегз., ѵасаі, 
есть свободное время, досужно, зі ѵасаі 
(ѵасеіі; съ іпГ., Ьасіепиз іпсіиізіззе ѵа¬ 
саі, возможно (*(•). 
ѵасйёГасІо, Гёсі, Гасіит, ёге, раззіѵ. 

ѵяейейо, Іасіиа вит, Іёгі, дѣлать неза- 
внтымъ, пустымъ, опоражнивать, очи¬ 
щать, зиЬзеШа: Зсугит: тогіе зирегіо- 
гіз ихогіз сіотит поѵіз пиріііз (<іаі.): 
роззѳззіопез Ъѳііо ѵасиеіасіаѳ, лишив¬ 

шіяся своихъ владѣльцевъ. 
ѵаейив, а. ит, незанятый, свобод¬ 

ный, порожній, пустой, I) соб.: А) вооб.* 
а) аф.: а) аЪзоі.: Іоса (мѣста въ теа¬ 
трѣ): сазіга Ьозііиш: асг, пустой (1*): 
аііциаш рагіет аесііит ѵасиат іасегѳ 
(очистить): ргОре сопііпиаііз йтегіЪиз 
йотоз ѵасиаз поѵо таігітопіо (сіаі.) іа- 
сеге.— Р) съ аЫ.: тоепіа сІеГепзогіЪиз.— 
у) съ аЬ с. аЫ.: ѵ. оррісіит аЬ беіеп- 
зогіЪиз. — <)) съ деп.: адег ігидит ѵа- 
сииз. — Ъ) зиЬз!., ѵасиит, і, п. пустое 
пространство, открытое мѣсто, рег ѵа- 
сипт іпсиггеге (*(•) или іггитрегѳ: іп 
ѵасиит зѳ ехіепсіеге (о вѣтвяхъ *|*). — 
В) въ част.: 1) незанятый, вакантный, 
викому не принадлежащій, роззеззіо гѳ- 
дпі: сепіпгіа: ргаесіа; пеиіг. зиЬзІ., ѵе- 
шге іп ѵасиит, вступить во владѣніе 
выморочнымъ имѣніемъ (*(*). — 2) о жен¬ 
щинахъ, свободная, тиііег, незамужняя: 
Негзіііа (какъ вдова); зиЪзІ. ѵасиае, не¬ 
замужнія женщины (*)*). — II) пер.: А) 
вооб., свободный отъ чего, не имѣющій 
чего, безъ чего, далекій отъ чего, далеко 
держащійся отъ чего, а) съ аЫ.: сирі- 
ёііаіѳ еі діогіа. — р) съ аЪ с. аЫ.: ѵ. 
а сиіра; о времени, Ьога пиііа ѵ. а 
Гигіо. — у) (поэт.) съ деп.: орегит, егі- 
шіпіз. — В) въ част.: 1) отъ повинностей 
свободный, освобожденный, аЪ отпі зит- 
ріи.—2) отъ физич. и умств. дѣятельности 
2с, а)отъ работы=свободный, незанятой, 
досужный, яиит 1е зсігетиз еззе ѵасиит: 
ѵ. аигез, праздныя (или внимательно слу¬ 
шающія) уши: ѵ. тепіез (*)*); поэт, пор.. 

о мѣстахъ досуга, свободный отъ шума* 
тихій, ТіЪиг, АІЪепае. — Р) отъ печали* 
любви свободный, спокойный, апішиз: 
ѵасииз апіто: сапіатиз ѵасиі, свобод¬ 
ные (отъ любви •)*): тк. ресіиз (•(•). — 
3) отъ препятствій = имѣющій свободныя' 
руки, несвязанный, ѵасиі йеішіѳ раса 
Рипіса дат Вотапі; тк. ѵасиит езі съ 
іпГ., есть возможность, есть просторъ для» 
чего-н. — 4) (поэт.) о мѣстности, свобод¬ 
ный =• открытый, доступный, простор¬ 
ный, рогіісиз: ѵасиае аесіез Котапіа 
ѵаііѣиз. — 5) пустой, безполезный, ни¬ 
чего не стоящій, Іоііепз ѵасиит ріиз пі- 
тіо Сгіогіа ѵегіісет, пустую голову (*|*). 
тасИтбпІит, Іі, п. поручительство въ 

явкѣ въ судъ въ назначенный срокъ, зіпе 
ѵ. <1і5се<іі1иг • тіззит Іасеге ѵ., не тре¬ 
бовать поручительства въ явкѣ въ судъ: 
ішропѳге аіеі ѵ., требовать отъ кого по¬ 
ручительства въ .2С, требовать кого въ 
судъ; отс. = а) явка въ судъ, ѵасі. рго- 
тіііеге: ѵасі. зізіѳге, явиться въ судъ. — 
Ъ) срокъ, ѵа(1. сопзіііиегѳ (назначить): 
ѵасі. сіійегге (отложить): ѵай. оѣіге или 
а<1 ѵасіітопіит ѵѳпігѳ, явиться въ срокъ 
(прот. ѵа<1. сіезегеге, пропустить срокъ). 

ѵадо, ёге, итти, особ, быстро, смѣло* 
рѣшительно, рег ІигЬат: асі атпет (*(•): 
іп ргоеііит: Ъаисі сІиЪіат іп тогіет (*(*).. 
ѵаёог, аіиз вит, агі, требовать по¬ 

ручительства въ явкѣ въ судъ = тре¬ 
бовать въ судъ, аЦт. 

ѵшібзиз, а, пт, имѣющій много не¬ 
глубокихъ мѣстъ, наполненный мелями* 
мелкій. 
ѵайит, і, п. бродъ, мелкая вода* 

мелкое мѣсто, 1) соб.: а) вооб.: Яитші» 
Зісогіз: ехегсііит ѵасіо Ігапзйисеге, бро¬ 
домъ, въ бродъ; ріиг., ѵасіізгерегіізраг¬ 
іет зиагит соріагит Ігапзсіисеге; карт., 
отпіз гез дат езі іп ѵабо, внѣ опасно¬ 
сти. — Ъ) въ част.: а) неглубокая почва, 
дно, гдѣ что-н. засѣло: сіаизит (дерева 
І*): ѵасіа іта (*)*). — Р) (поэт.) мелкія 
(опасныя для кораблей) мѣста, мель, от* 
мель, ѵасіа Ъгѳѵіа, саеса: Ьото ѵасіогит. 
зсііиз (о лоцманѣ). — II) (поэт.) Фарва¬ 
теръ, воды, ѵасіа заіза: дат ѵасіа поіа- 
зссапісз. 
ѵае, іпіеід. для означенія скорби, не¬ 

довольства, увы, горе, охъ, аЪзоі. илю 
съ <іа1. (ѵае тіЬі! ѵае ѵісііз!). 
ѵаепсо, ѵаепит, си. ѵепсо, ѵеппт. 
ѵаГёг, ѵаГга, ѵаігит, хитрый, лука¬ 

вый, аЪзоі. или съ іп с. аЫ. (іп сіізрк- 
іапсіо). 

ѵаГгё, асіѵ. хитро, лукаво. 
ѵа§ё, айѵ.бродя,разсѣянно (соб.и пер.)^ 
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та^Тла, ае, Г. ножны; пер., шелуха, 
«ожпца. 

ѵадіо, Іті или 1і, Ниш, іге, пищать, 
визжать. 

та^іійз, йз, т. пискъ, визгъ, крикъ, 
плачъ. 
та^ог, аіпз зит, агі, бродить, ша¬ 

таться, кочевать, I) соб.: 1) вооб.: а) 
объ одуш.: Ьис іііис раззіт: раззіт іоіо 
Того: іпісг сапез еі сігсит іесіа: Іаеіа 
рег агѵа (і*). — Ь) о неодуш. (о плане¬ 
тахъ, огнѣ, болѣзни и т. п.), зропіѳ зиа 
(!): рег сарііа і^поіа Іаіе. — 2) въ част., 
о корабельщикахъ и корабляхъ, крей¬ 
сировать, лавировать, сит ІетЪіз сігса 
ЬезЬит: ргаеіег огат: рег Ае^аеит 
таге. — II) пер., распространяться, раз¬ 
носиться, еа іата ѵа^аіиг: апітиз ѵа- 
даіиг еггоге, мысль блуждаетъ по невѣ¬ 
домымъ путямъ: иі іп ѵасио ѵа^агѳіиг 
сирійііаз ргіѵаіогит, чтобы имѣла пол¬ 
ный просторъ: о рѣчи, уклоняться отъ 
предмета, ѵадаЬіпшг позіго іпзіііиіо. 
ѵа&из, а, пт, бродящій, скитающійся, 

не имѣющій постояннаго мѣста, I) соб.: 
a) объ одуш.: Оаеіиіі: аѵез, перелет¬ 
ныя (і*): ѵа§і рег зііѵаз; зиЬзі., ѵа§і 
^иійат, какіе-то безродные (бродяги). — 
b) о неодуш.: йитіпа (!): агепа, лету¬ 
чій, легкій песокъ (*[*): Іипа: сгіпез, раз- 
вѣвающіеся, распущенные (і*): зійега 
или зіеііаѳ, блуждающія звѣзды, плапѳ- 
ты. — П) пер.: а) шаткій, непостоянный, 
измѣнчивый, риеііа (!): Гогіипа. — Ь) по 
смыслу неопредѣлённый, общій, рагз 

4|иаезііопит. 
ѵаійе, айѵ. сильпо, весьма, очень, 
ѵаіёйісо, йіхі, ёге, см. таіео I, 2, 

Ь, /9. 
ѵаіепз, епііз, РАф. сильный, крѣп¬ 

кій, прочный (прот. ітЪесіІІиз, іпйгтиз), 
I) соб.: а) вооб.: Ьотіпез: Ьезііа: ігипсі 
(!): іипісае, плотныя, толстыя (!). — 
Ь) прегн., фязич. здоровый (прот. іт- 
Ьесіііиз). — II) пер., сильный, а) въ по- 
литич. отношеніи, могущественный, влія¬ 
тельный: ^ио ѵаіепііог соп^гейегеіиг.— 
Ь) относительно впечатлѣнія сильный, 
убѣдительный, основательный, саиза(!): 
саизаѳ асі Іеіит заііз ѵаіепіез (!). 

ѵаіепіёг, айѵ. сильно, 
ѵаіёо, Ш, Шит, ёге, обладать си¬ 

лами, имѣть силы, быть сильнымъ, I) 
соб.: 1) вооб., обладать (тѣлесными) си¬ 
лами для чего-н., быть сильнымъ для 
чего, быть крѣпкимъ для чего, аііоз ѵе- 
іосііаіе асі сигзшп, аііоз ѵігіЬиз асі Іис- 
іапйит ѵаіеге; съ іпй, физич. обладать 
силами, быть достаточно сильнымъ, быть 

въ силахъ, быть въ состояніи, пес соп- 
ііпеге зиоз а сіігерііопе сазігогит ѵаіиіі; 
о неодуш., диі<і Гегге гесизепі, диісі ѵа- 
Іеапі (зс. Гегге) Ьитегі (!). — 2) прегн., 
физич. быть здоровымъ, быть бодрымъ, 
хорошо чувствовать себя (прот. ае^го- 
іаге, аедгшп еззе), а) вооб.: а) асіѵ.: 
Ьепѳ: тіпиз, быть нездоровымъ. — Р) съ 
аЫ. тѣла или части тѣла; согроге, рѳ- 
йіЬиз. — у) аЬзоІ.: иі ѵаіез? какъ твое 
здоровье? какъ поживаешь? (наше: какъ 
ваше здоровье?); такъ въ началѣ пи¬ 
семъ, зі ѵаіез, Ьепе езі (об. сокращ. 
§. У. В. Е.), тк. съ добавленіемъ едо 
или е^иійрт ѵаіео (сокращ. Е. У. или 
Е. (і. V.). — Ь) какъ прощальное при¬ 
вѣтствіе: а) ѵаіѳ или ѵаіѳаз, будь здо¬ 
ровъ, прощай; какъ выраженіе прене¬ 
бреженія, прочь, долой, прощай, $і іаііз 
езі йеиз, ѵаІеаі (что толку въ немъ?). — 
Р) ѵаіеге ^иЬеге или сіісеге, пожелать 
кому здоровья, проститься съ кѣмъ, іііит 
заіиіаѵі, розі еііат з’иззі ѵаіеге г сіісеге 
ігізіе „ѵа1еа (!): зиргетит ѵаіе сіісеге* 
послѣднее проста (!). — П) пер.: 1) во¬ 
об., имѣть силу, вѣсъ, имѣть вліяніе, 
значеніе, зпачить что-н., имѣть пере¬ 
вѣсъ, имѣть рѣшающее значеніе, а) во¬ 
об.: ріиз оріЬиз, агтіз, роіепіій: тиііит 
е^иііаіи: тіпиз ѵ., іапіит ѵ.; о неодуш., 
иігит арий еоз рийог а^ие оМсіига ап 
іітог ѵаіегеі, преобладаетъ: иі ѵаіегоі 
(Іѳх), еЙГесіі: ^иае заере ѵаіиіі (имѣло 
рѣшающее значеніе) іп сопзиіе йеіі^еп- 
сіо: пезсіз яио ѵаІеаі питшиз? какое 
имѣетъ значеніе (цѣну !)? — Ь) съ обо¬ 
значеніемъ опредѣленной дѣли = «) съ 
ай с. асе. или съ іп&, имѣть силу, быть 
въ силахъ, быть въ состояніи сдѣлать 
что-н., содѣйствовать, способствовать 
къ чему, Гогіипа тиііит ѵаіиіі ай ѵі- 
іапйит регіеиіит, счастіе много содѣй¬ 
ствовало тому, что онъ избѣжалъ опасно¬ 
сти; о неодуш., іііий регйсіат, иі іиѵі- 
йіа тіЪі ѵаІеаі ай {гіогіат; съ іп&, ѵа- 
Іеі іта зиттіз тиіаге йеиз (!). — р) съ 
іп с. асе. или съ айѵ. дѣли, имѣть зна¬ 
ченіе для кого, чего, въ отношеніи къ 
кому, іп зе, іп Котапоз: іп отпез, 
имѣть значеніе для всѣхъ, распростра¬ 
няться на всѣхъ: гезропзшп цио ѵаіе- 
геі, какое имѣетъ значеніе, на чуо на¬ 
мекаетъ, къ чему клонится. — 2) въ 
част.: а) о деньгахъ и денежной стои¬ 
мости, стоить, цѣниться, йшп рго аг- 
дѳпіеіз йѳееш аигеиз ипиз ѵаіегеі. — 
Ъ) о словахъ, значить, ѵегЪит, ^ио<і 
ійет ѵаІеаі, однозначащее слово, сино* 
нимъ. 
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ѵаіеасо, ёге, дѣлаться сильнымъ, уси¬ 
ливаться. 
ѵаіёіййо, Хпіз, і. состояніе здоровья, 

а) вооб.: орііта: айѵегза: оиазі таіа 
ѵ. апіші (душевная болѣзнь). — Ь) въ 
част.: ос) въ дурномъ смыслѣ, нездоровье, 
болѣзнь, осиІогит: айесіиз ѵаіеіийіпе: 
ргоріег ѵаіеіийіпет, по болѣзни: ѵаіеіи¬ 
йіпет сопігаЬеге, испортить себѣ здо¬ 
ровье: ехсизаііопе ѵаіеішііпіз иіі, изви¬ 

няться нездоровьемъ. — /9) въ хорошемъ 
смыслѣ, здоровье, ѵаіеішііпет атіііеге. 
ѵаі&из, а, нт, кривоногій, кривой, 
ѵаіійё, айѵ. сильно, весьма, очень. 
ѵаМиз, а, пш, сильный, нрѣпкій 

(прот. іпѵаіійиз, ітЬесіПиз, іпйгтиз, іе- 
пег), I) соб.: 1) вооб.: а) вооб.: іаигиз, 
гоЬиг ресіогіз (і*): Ьіреппіз (*)•); отс., 
огромный, большой, тігез (^): ропйиз, 
огромная тяжесть (і*). — Ь) какъ воен. 
1. і. о постахъ и мѣстности, сильный въ 
сопротивленіи, укрѣпленный, зіаііо, пш- 
пітепіа: пгЬз ргаезійііз, тпгіз. — с) о 
цѣлебныхъ средствахъ, сильный, сильно 
дѣйствующій (прот. Іепіз, ІтЬесіПиз). 
ѵепеаит. — б) о лицахъ, возрастомъ пре¬ 
восходящій, аеіаіѳ еі уігіЪиз ѵаіійіог. — 
2) прсгн., физич., здоровый тѣломъ или 
душою; отс. ех тогЪо заііз ѵаМиз, до¬ 
статочно оправившійся отъ болѣзни: 
тепіѳ тіпиз ѵаіійиз циат согроге (і*). — 
11) пер., сильный, могущественный, влія¬ 
тельный, Ьозііз: зепаіиз сопзиіішп, имѣю¬ 
щее еще силу (прот. іпйгтит, безсиль¬ 
ное); съ аЫ. = сильный чѣмъ, заріеп- 
ііа: бпсіѣиз ѵаіійіог циат ехегсііи (о 
государствѣ); съ йаі. ( = для чего), іе- 
хпіпіз шогапйіз заііз ѵаіійит, для за¬ 
держанія гс; айѵегзиз с. асе., айѵегзиз 
еопзепііепіез поп заііз ѵаіійиз. 
ѵаііішіо, см. ѵаіеішіо. 
ѵаііагіз, е, къ валу относящійся^ при¬ 

надлежащій, согопа, вѣнокъ, даваемый 
тому, кто первый взбирался на валъ не¬ 
пріятельскаго лагеря. 
у&Пез и у&Шз, із, і. долина; отс. ѵаі- 

Ііз зпріпа, склонъ долины, скатъ горы. 
уаііо, &уі, аішп, аге, обносить ва¬ 

ломъ, укрѣплять валомъ, I) соб.: са- 
зіга. — II) пер., окружать, ограждать, 
защищать, СаШіпа ѵаііаіиз зісагііз. 
таіідт, і, п. I) палисадъ (укрѣпленіе 

на земляной насыпи, состоящее изъ ряда 
кольевъ), шанцы, тк. снабженный пали¬ 
садомъ валъ (а^ег), сазіга ѵаііо пт- 
піге. — II) пер., защита, Аірішп. 
таііиз, і, т. волъ, тычина, I) вооб., 

какъ подпорка виноградпаго дерева гс 
(І*). — И) въ част., для укрѣпленія ла¬ 

геря колъ, палисадина, іеггѳ ѵаіішп;. 
соііесі. (вм. уаіішп), колья, палисадъ, 
тк. валъ, у. бпріех: у. сопіга Ьозіез; 
поэт, пер., ѵаііиз ресііпіз, эубья гребня. 
у&іуае, агат, {. створы, створч&тыя< 

двери. 
ѵапезсо, ёге, пропадать, исчезать», 

улетучиваться, испаряться (соб. и пер.),, 
аѣзоі. или съ іп с. асе. 
тапШциепИа, ае, Г. пустословіе, ба¬ 

хвальство, хвастовство. 
* уапШцииз, &, пт, хвастливый, хва¬ 

стунъ. 
уапіі&з, аііз, і. пустота, въ прот. дѣй¬ 

ствительности, а) какъ состояніе: ау 
тщетность, безполезность, іііпегіз. — 
безсодержательность, ничтожность, лож¬ 
ность, аѣзѳі., ѵапііаіез (ішппіішіт). — 
Ь) какъ нравств. качество, лживость, 
хвастовство, тщеславіе, Іе^аіі: Ьіііс 
Ьошіпі поп тіпиз ѵапііаз іпегаі циат 
аийасіа. 
уапппз, і, І. вѣялка, вѣяльница (для 

хлѣба или корма); отс. уашшз тузііса 
йассѣі, мистическая вѣялка (употребляв¬ 
шаяся при элевсинскихъ мистеріяхъ в. 
носимая въ день праздника въ честь 
Вакха •)•). 
уаппз, &, пт, пустой, I) соб.: агізіа, 

безъ веренъ (і*): ітадо (|): зотпіа(і*); 
особ, малочисленный, слабый, та^пі- 
іийо игѣіз: асіез тесііа: ѵапіог асіез; 
Ъозііит; пеиіг. зиѣзі., тапиз іп уапит 
Іарза, въ пустое пространство. — И) 
пер., по содержанію, результатамъ, дѣй¬ 
ствію пустой = безсодержательный, ни¬ 
чтожный, ничего не значащій; ни на 
чемъ не основанный, неосновательный, 
обманчивый, ложный, воображаемый; 
тщетный, безуспѣшный, безполезный, на¬ 
прасный, 1) о неодуш.: гез, огаііо: Ми- 
сіа, зрез: теіиз: пес ѵапа Мез, н на 
безъ основанія (і*); о стрѣлахъ, ѵапа. 
іеіа тіііеге; пеиіг. зиЬзі. = пустота, 
Ьаизіиш ех ѵапо, изъ ложнаго источ¬ 
ника: ех ѵапо егітіпаііо, ни на чемъ 
не основанное: ай уапит еі іггііит гей- 
асіа езі ѵісіогіа, сведена къ нулю; 
ріиг. ѵапа, тщетность, обманчивость, об¬ 
манчивыя явленія; поэт., ѵапа іитепз, 
безъ основанія гордый; съ &еп., ѵапа 
гегшп, обманчивый видъ вещей. — 2) о 
лицахъ, въ нравств. смыслѣ, лживый 
(не заслуживающій довѣрія), хвастливый, 
тщеславный, ненадежный, Ьагизрех: 
депз: аисіог: іпдепіит. 
ѵарбг, бгіз, т. а) паръ, испареніе, 

адиагит; поэт., дымъ, аіег: поп зіиі 
іиз (о дымѣ ѳиміама). — Ь) теплота* 
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жаръ, 80Ііз (1*): Іосиз ѵарогіз ріепиз; 
поэт. = испускающій дымъ огонь, ѵарог 
гезііпсіиз: Іасіаѳ ѵарогіЪиз ЬегЬае. 
ѵарбго, аѵі, аіит, аге, парами иди 

дымомъ наполнять, а) нагрѣвать, Іаеѵиш 
Іаіиз. — Ь) прокуризать, кадить, Іеш- 
ріиш Іигѳ (*}*). 
ѵврра, ае, 1. прокисшее випо; пер., 

негодяй (прот. Ьошо іги§і). 
* ѵагШІо, бпіз, 1. различіе, несход¬ 

ство, еозсіеш сопзиіез зіііе ѵагіаііопе иііа 
(единогласно) сіісеге. 

* ѵагіснз, а, ит, ходящій растопыри¬ 
вая поги (*}•). 
ѵагіе, абѵ. разно, различно, разно¬ 

образно, ѵагіе Ьеііаіит, сражались съ 
перемѣннымъ счастьемъ: пшпегиз ѵагіе 
біЯизиз. 

ѵагШаз, йііз, Г. различность, разли¬ 
чіе, I) соб., цвѣтовъ, разнообразіе, пе¬ 
строта, оттѣнокъ, отпіит Яогит, реШ- 
ит. — П) пер.: 1) вооб., различіе, раз¬ 
нообразіе, различные роды, ^епііит. 
іетрогит, измѣнившіяся обстоятельства 
времени: ЪеІІит іп тиііа ѵагіѳіаіе ѵег- 
заіит езі, была ведена съ весьма пере¬ 
мѣнчивымъ счастьемъ. — 2) въ част., 
а) разнообразіе = многосторонность идей, 
знаній, образованія; отс. ѵ. зепіепііа- 
гшп (мыслей). — Ъ) различіе въ мнѣ¬ 
ніяхъ, взглядѣ желаніи, ѵоіипіаііз: іп 
бізриІаІіопіЪиз: Іапіа зипі іп ѵагіеіаіе 
ас бізгепзіспѳ, иі ѳіс., они держатся 
столь различныхъ и противоположныхъ 
мнѣній, что 2С. — с) перемѣнчивость на¬ 
строенія, непостоянство, ѵепсіііогит (про¬ 
давцовъ): іп ^ио Гогіипаѳ ѵагіеіаз езі 
апітабѵегза, превратность. 
ѵагіо, аѵі, аіит, аге, I) 1г. разно¬ 

образить, видоизмѣнять, 1) соб.: а) вооб.: 
сарШоз розііи, разнообразить прическу 
волосъ (*(*): езі іогтаз ѵагіаіиз іп от- 
пез, поперемѣпио принималъ всѣ воз¬ 
можные образы (!). — Ь) дѣлать разно¬ 
цвѣтнымъ, испещрять, огіит тасиііз 
(о солнцѣ *(*): согрога саегиіеіз §и11із 
(!). — 2) пер., по внутреннему качеству 
разнообразить, перемѣнять, смѣнять, по- 
неремѣнно давать и т. п., а) вооб.: са- 
^оге8^иѳ ігідбг&цив (о погодѣ): ѵісез, 
смѣняться, чередоваться (у): ѵоіиріа- 
Іет. — Ь) устно или письменно различ¬ 
но (песогласпо) сообщать, разсказывать, 
^иао бе МагсеИі тогіе ѵагіапі аисіогез, 
касательно смерти М. въ этомъ несо¬ 
гласны историки: сегіе ѵагіаіа тетогіа 
асіае геі (разсказъ о происшествіи). — 
с) вносить перемѣну во что-н., пере¬ 
мѣнять, измѣнять, а) исходъ: ѵагіапіе 

Гогіипй еѵепішп. — р) настроеніе, апі- 
пюз. — б) взглядъ, 4ииш Итог аЦие 
іга ѵагіаззепі зепіепііаз; въ разз.’ѵагі- 
агі, о самомъ мнѣніи = быть различ¬ 
нымъ, быть несогласнымъ, ѵагіаііз Ъоті- 
пит зепіепіііз; ітрегз., іп ео ѵагіаіиг 
іпіег еоз, въ этомъ они неодинаковаго 
мнѣнія: ѵагіаіиг зепіепіііз, мнѣнія раз¬ 
личны: пес ѵагіаіит сотііііз, циіп е№., 
н въ комндіяхъ не было разногласія 
насчетъ того, чтобы 2с. — II) іпіг. по 
внутреннему качеству, быть различ¬ 
нымъ, быть разнообразнымъ, мѣняться, 
чередоваться (прот. сопзіагѳ, аециаіет 
еззе), а) о неодуш.: а) вооб.: зіе аЬеип! 
гебеипіцие теі ѵагіапЦие Іітогез (!). — 
р) по толкованію, зі (Іех) пес саизіз пес 
регзопіз ѵагіеі, если его (законъ) но 
толковать ни въ пользу дѣла ни въ угоду 
личностямъ. — у) по изложенію, различпо 
быть сообщаему, разсказываемую Ьаѳс бе 
Іапіо ѵіго, яиапциашеі оріпіопіЬиз еі шо- 
питепііз ИИегагит ѵагіагепі, ргоропепба 
егапі. — Ь) о лицахъ и олицетворяемыхъ 
предметахъ: а) по сообщенію, различно 
разсказывать, различно сообщать, ііа 
Іата ѵагіаі, иі еіс. — р) по взгляду, 
мнѣнію, быть различнаго Мнѣнія, быть 
несорласну, ігетііиз ѵагіапііз тиііііибі- 
піз; ітрегз., зі ѵагіагеі, въ случаѣ разно¬ 
гласія. 
ѵагіпз, а, пт, разный, разнообраз¬ 

ный, I) (поэт.) соб., разноцвѣтный, пе¬ 
стрый, соіитпаѳ (о мраморѣ): аиіитпиз 
ригригео соіоге: саеіит (испещренное 
звѣздами): Іупсез, зегрепз. — II) пер., 
по внутреннему качеству разный, разно¬ 
образный, различный, а) о неодуш.: а) 
вооб.: огаііо, разнообразная по содер¬ 
жанію: тогез, іогіипа, ѵоіиріаз: Гасіез 
Іоііиз пе^оііі: ѵагіит ^из еі бізраг соп- 
біііо. — р) по мнѣнію, диаіез зіпі (біі), 
ѵагіит езі, насчетъ этого существуютъ 
различныя мнѣнія.—у) о происшествіяхъ 
и т. п., перемѣнный, клонящійся то на 
одну, то на другую сторону, Гогіипаѳ 
ѵагіі ѳѵепіиз: ѵісіогіа: ЪеІІит, веден¬ 
ная съ перемѣннымъ счастьемъ. — Ь) о 
лицахъ: а) въ умств. отношеніи много¬ 
сторонне одаренный, многосторонне об¬ 
разованный, въ различныхъ отрасляхъ 
знанія свѣдущій, ѵагіиз еі тиіііріех еі 
соріозиз Гиіі. — р) по характеру пере¬ 
мѣнчивый, непостоянный (прот. соп- 
зіапз), апітиз: ѵагіит еі тиІаЪіІѳ зет- 
рег Іетіпа (!). 
ѵагиз, а, ит, I) выгнутый, разогну¬ 

тый, расходящійся, кривой, а) вооб.: 
сопша (!): тапиз (!). — Ъ) препь, о 
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лицахъ, кривоногій, растопыривающій 
ноги (*[*). — II) пер., различный, про¬ 
тивоположный, аііегшп депиз Ііиіс ѵа- 
гиш (І). 

1. ѵаз, ѵабіз, т. порука, поручитель 
въ явкѣ кого-н. въ судъ (посредствомъ 
залога), особ, въ уголовныхъ дѣлахъ (ср. 
ргаез), ѵабез розсеге: ѵабез баге. 

2. ѵаз, ѵазіз, п., ріиг. таза, бгшп, 
п. сосудъ} ріиг. = а) домашняя утварь, 
ѵаза сотііезциѳ. — Ь) военные снаряды, 
багажъ, сопсіатаге ѵаза, приказывать 
готовиться къ выступленію: соііідеге 
ѵаза, готовиться къ выступленію, соби¬ 
раться въ походъ. 

* ѵазагішп, Іі, п. подъемныя деньги, 
которыя выдавали изъ казны правите¬ 
лямъ провинцій передъ отъѣздомъ къ мѣ¬ 
сту служенія, на переѣздъ и обзаведеніе 
домашнею утварью. 
ѵазсйіагіиз, Іі, ш. работающій не¬ 

большіе сосуды (бокалы и т. п.), золо¬ 
тыхъ дѣлъ мастеръ. [реніе. 
ѵазіаііо, бпіз, Г. опустошеніе, разо- 
ѵазШбг, бгіз, т. опустошитель, разо¬ 

ритель, Гегагшп, охотникъ. 

ѵазіё, абѵ. обширно, широко. 
ѵазШаз, іШэ, Г. опустѣніе, особ, че¬ 

резъ опустошеніе = опустошеніе, разо¬ 
реніе, ѵазіііаіет геббеге, опустошать. 
ѵазіо, аѵі, аіит, аге, дѣлать опустѣ¬ 

лымъ, безлюднымъ, пустымъ, запускать, 
въ разз., пустѣть, дичать, 1) вооб.: Го- 
гит ѵазіаіит, опустѣвшій: адгоз (де¬ 
ревни); съ аЫ.=лишать чего, Іаіоз сиііо- 
гіЬиз адгоз (*[•): йпез сіѵіЬиз аебШсііз 
ресоге. — И) въ част., опустошать, 1) 
соб.: опустошать, разорять, Ііаііат, 
адгоз: отпіа Гегго аЦие ідпі или ідпі 
іеггоцие. — 2) пер., приводить въ замѣ¬ 
шательство, На сопзсіепііа тепіет ех- 
сііат ѵазіаЬаі. 
ѵазіпз, а, ит, пустынный, запустѣ¬ 

лый, пустой, I) соб.: а) вооб.: и) аЪ- 
зоі.: ѵазіа ас безегіа игЬз: адег ѵазіиз 
еі безегіиз. — /9) съ аЬ с. аЫ. = лишен¬ 
ный: топз ѵазіиз аЬ паіига еі Ьитапо 
сиНи, невоздѣланная и лишенная расти¬ 
тельности : игЬз а беГепзогіѣиз ѵазіа. — 
Ъ) въ част., опустошенный, разоренный, 
зоіит: Ьаес едо ѵазіа баЬо, опустошу 
(у). — II) теіоп.: 1) огромный, неизмѣ¬ 
римый, колоссальный, ужасный, таге, 
Осеапиз, рІапИіез, заііиз, зііѵа, Ьото, 
Ьеіиа, согриз, сіатог (*[*); объ аЬзІг., 
не знающій границъ, многообъятный, 
апітиз, ненасытный: роіепііа (*[*). — 2) 
неуклюжій, грубый, Шега ѵазііог, слиш¬ 
комъ некрасивая* отпіа ѵазіа еззе. 

ѵаіёз, із, с. пророкъ,'прорицатель, 
пророчица, прорицательница, а) вооб., 
ейаіа Гаіібісогит еі ѵаіит: ѵега іиіі 
ѵаіез (о Кассандрѣ *р). — Ь) (поэт.) въ 
част., боговдохновенный пѣвецъ = по¬ 
этъ, поэтесса, соіЬигпаіиз, трагикъ: 
Масопіиз, о Гомерѣ: ЬезЬіа, о Сапфо: 
ѵ. Аепеібоз, о Вергиліи. 
ѵаіісінаііо, бпіз, Г. пророчество, про¬ 

рицаніе, предсказаніе» 
* ѵаіісіпаібг, бгіз, ш. пророкъ, про¬ 

рицатель. 
* ѵаНсІпіиз, а, ит, пророческій, ІіЬгі. 
ѵаіісіпог, аіиз зит, агі, I) пророчить, 

прорицать, предсказывать (пророчески 
поучать, напоминать), аЬзоІ. или съ асе. 
(напр. ѵега); или съ асе. с. іпГ. — II) 
пер., мечтать, бредить, говорить вздоръ. 

* ѵаіісіпиз, а, ит, пророчествеиный, 
пророческій г)*). 
ѵаііз, см. ѵаіез. 
1. ѵё, или, либо, если допускается вы¬ 

боръ между нѣсколькими предметами, 
биаЬиз ігіЬизѵе Ьогіз; поэт. ѵе... ѵе вм. 
ѵеі... ѵеі, диоб Гиітизѵе зитизѵѳ: ріиз- 
ѵѳ тіпизѵе, больше или меньше. 

2. ѵё, приставка для усиленія или 
уменьшенія заключающагося въ простомъ 
словѣ понятія, напр. ѵесогз, ѵедгапбіз, 
ѵезапиз. 
ѵёсогбіа, ае, Г. безуміе, сумасшествіе, 

граничащая съ сумасшествіемъ ярость, 
тк. безразсудство. 
ѵёсогз (ѵаесога), согбіз, безумный, 

сумасшедшій, тк. коварный. 
ѵесіідаі, даііз, п. доходъ, I) госу¬ 

дарства = подать, пошлина, рогіогіа 
геіщиадиѳ ѵесіідаііа: ѵесіідаі ітропегѳ 
адго, обложить землю податью: ѵесіі¬ 
даііа репбеге, уплачивать подати: ѵесіі¬ 
даііа репзііаге (платить), ѳхегееге (взи¬ 
мать), ехідеге (взыскивать). — II) част¬ 
ныхъ лицъ, доходъ, ѵесіідаііа игЬапа. 
ѵесіідаііа, е, а) въ податямъ относя¬ 

щійся, составляющій подать, податной, 
ресипіа, подать: едиі, казенныя лошади 
(поставляемыя на казенныя деньги для 
ристаній). — Ъ) подлежащій подати, пла¬ 
тящій подать, податной, или = платя¬ 
щій дань, данникъ, адгі: ЗиеЬоз зіЬі 
ѵесіідаіез Гасеге. 
ѵесііз, із, т. рычагъ, какъ = подъемъ, 

такъ и = ломъ, пешня, и въ части. =* 
(большой) засовъ, запоръ. 
ѵесіо, аѵі, аіпщ, аге, возить, носить, 

согрога сагіпа (•(*): Ггисіиз ех адгіз, по¬ 
всюду свозить; разз., ѵесіагі = ѣхать 
верхомъ, Ьитегіз (•}•): едиіз (верхомъ): 
чпіѳ зідпа; и = ѣхать, ~агрепііз рог 
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шѣет; и = плавать, ргаеіег огаш ІЛди- 
гиш Аіріпогиш. 
ѵесібг, бгіз, ш. I) асііѵ. = везущій, 

несущій, носильщикъ, Зііепі ѵесіог азеі- 
Іиз (ф). — II) разз. = ѣдущій, а) сѣ¬ 
докъ, пассажиръ на кораблѣ; и (поэт.) 
мореплаватель. — Ь) (поэт.) ѣздокъ, 
всадникъ. 

ѵесібгіив, а, пт, перевозный, транс¬ 
портный, паѵі§ішп.’ 

ѵесійга, ае, Г. возка, провозъ, пере¬ 
возъ, транспортъ; ріиг., ітрегаге аісі 
ѵесіигаз, требовать отъ кого подводъ. 
ѵё^біоз, а, иш, физич. и умств. жи¬ 

вой, бодрый. 
ѵё^гппйіз, е, I) весьма малый, кро¬ 

шечный, іагга (ф). — И) весьма боль¬ 
шой, Ьото ѵе^гапсіі тасіе Іоггійиз. 
ѵёЬётепз (ѵётепв), епііа, I) горячій, 

страстный, пылкій (прот. Іепіз), а) о 
людяхъ: пітіз ѵеЬетепз йгохдие паіи- 
гй: ѵеЬетепз *п аііоз, энергично дѣй¬ 
ствующій по отношенію къ другимъ: іп 
а§еп<1о. — Ь) о животныхъ, свирѣпый, 
іириз (ф): сапіз (ф). — с) о неодуш.: 
ерізіоіа, страстное: зепаіиз сопзиііит, 
рѣшительное; объ аЬзІг., ѵіз ѵеЬетеп- 
ііог (прот. Іепіог). — II) пер., бурный, 
стремительный, сильный, ѵепіиз, іеіит, 
йіда: зотпиз, глубокій. 
ѵёЬётепіёг, асіѵ. I) горячо, страстно, 

пылко (прот. Іепііег). — II) пер., силь¬ 
но, весьма, въ высшей степени (при гла¬ 
голахъ и прилагат.). 

ѵёМсйІпт, і, п. а) повязка, экипажъ, 
]ипсІо ѵеЬісиІо іп игЬе ѵеЬі: ѵеЬісиІо 
(ѵеЬісиІіз) рогіагі. —-Ь) судно, корабль. 

ѵёЬо, ѵехі, ѵесішп, ёге, везти, нести, 
тащить, I) іг.: А) асііѵ.: а) на плечахъ: 
о людяхъ, аідсі Ьшпего (|) или Ьптегіз 
зшз: тііііі ІЫІісиІіз іп сазіга аЬ Агріз 
ігитепіит, подвозить ; о животныхъ, 

Еигорат (о быкѣ): (іотіпит (о лошади 
•|*). — Ь) по водѣ, диоз ѵеЬіІ ишіа (ф).— 
с) на повозкѣ, въ экипажѣ, о лошадяхъ 
и т. п., ІгіатрЬапІет (Сатііішп): 1ѳ 
Іиае ѵехеге іі^гез (|). — (1) въ носил¬ 
кахъ, іп Іесіісиіа ѵеЬі. — е) инымъ спо¬ 
собомъ, іЬгтіса ѵеЬіі оге сіЬит: йит 
ѵеЬеІ атпіз адиаз, будетъ катить (ф). — 
і) пер.: дшн! Ьідіепз Ьога ѵехіі, умчало 
(ф). — В) разз. ѵеЬі = а) ѣхать, ѵеЬі¬ 
сиІо іипсіо: сигги: іп піѵеіз еяиіз, на 
тріумфальной, запряженной бѣлыми ко¬ 
нями, колесницѣ (ф): рег игЬеш: ѵеЬі 
розі зе, ѣхать верхомъ: іп едио: едио 
сііаіо а<1 Ьозіет, ѣхать вскачь къ не- 
яріятелю: різсе (ф). — Ь) ѣхать на ко¬ 
раблѣ = плавать, аЬзоІ. или іп паѵі, 

или гаіѳ, или Шіо атпі: йіѵегза рог 
ае^иога ѵесіиз (ф); поэт, съ асе., отпіа 
тагіа (по всѣмъ морямъ) ѵепііз. — с) 
(поэт.) летать (о пчелахъ), ігапз ае- 
ІЬега. — И) іпіг. (только въ рагі. ргаез.) 
ѣхать, ѵеЬепз ^иа<1гі§із, ѣдущій на іс. 
ѵёі, соб. (какъ ітрёгаі. отъ ѵоіо), 

хоть; отс. (какъ раздѣлительный союзъ) 
или, либо (выборъ возможенъ между двумя 
или многими предметами); ѵеі... ѵеі, 
или... или, либо... либо, какъ... такъ и 
(тк. ѵеі... ѵеі еііаш или ѵеі ѵего еііаш 
или ѵеі отпіпо); въ част., а) усиливаетъ, 
даже, ѵеі та^ге іпсоттосіо (ф): ѵеі 
тахіта Іаиз, безспорно величайшая пр- 
хвала: Ьос іп §епеге пегѵогит ѵеі тіпі- 
тит, зпаѵііаііз аиіет езі ѵеі ріигітит: 
ѵеі тахіте (въ высшей степени, особен¬ 
но, весьма); или ослабляетъ = хоть 
только, однако только, по крайней мѣрѣ, 
ѵеі .іисіісіит Шип зегѵа. — Ь) выдви¬ 
гаетъ отдѣльный или особенный случай, 
особенно, особливо, езі ІіЬі ех Ьіз ірзіз, 
Яиі асізипі, Ьеііа соріа, ѵеі иі а Іе ірзо 
огйіаге. 
ѵёіашёп, тіпіз, п. покрывало, по¬ 

кровъ, одѣяніе, одежда. 
ѵёіатспіпт, і, п. покрывало, по¬ 

кровъ, завѣса; отс. особ. ріиг. ѵеіа- 
тепіа (зирріісит), просительскіе знаки, 
какъ-то: масличныя вѣтви, мирные по¬ 
сохи и т. п., обвитые шерстяными лен¬ 
тами, концы которыхъ покрывали руки 
умолявшихъ о пощадѣ и защитѣ. 
ѵёіаіі, бгііш, т. резервные солдаты, 

которые (вмѣстѣ съ ассепзі) въ сраженіи 
заступали мѣсто выбывшихъ изъ строя; 
отс. постоянно ассепзі ѵеіаіі. 
ѵёіёз, Шіз, т., об. ріиг. ѵёШез, за¬ 

стрѣльщики, волтижеры (легковооружен¬ 
ные солдаты, безпокоившіе непріятеля не¬ 
ожиданными нападеніями). 
ѵёШёг, Гёга, Гбгшп, парусоносный» 

паруспыи (I). 
ѵёІШсог, аіпз зош, агі, распускать 

паруса, плыть на парусахъ; отс. карт., 
ревностно дѣйствовать въ пользу чего, 
содѣйствовать, помогать кому, чему, аісі, 
Ьопогі зио. 

ѵёШагіз, е, къ застрѣльщикамъ (ѵѳ- 
Іііез) относящійся, принадлежащій, за- 
стрѣльническій. 
ѵёШез, иш, т. см. ѵеіез. 
ѵёііѵбіиз, а, пт, на парусахъ летаю¬ 

щій, на парусахъ плавающій, парусный 
(о корабляхъ !); пер., о морѣ, по кото¬ 
рому плаваютъ на парусахъ корабли, 
таге (ф). 
ѵеШсо, аѵі, аіпт, аге, рвать, щи- 
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пать; пер., язвить, полоть, осмѣивать, 
аЦт. 
ѵеііо, упізі (тоіві) и теііі, тиівиш 

(ѵ)І8ипГ), ёге, рвать, щипать, драть, 
дергать, I) (поэт.) вооб.: аісі ЬагЬат: 
тапи ЬгасЬіа: іаіиз бі^іііз: аигет. — 
П) въ част., вырывать, выдергивать, 
a) вооб.: рііоз сапсіаѳ ециіпае: ЬегЪаз 
ип^иіЬиз еі бепііѣиз (*}*): розіез а саг- 
(ііпе, срывать Г Ьазіат бѳ сезрііе (і*).— 
b) какъ воен. і. і.: ѵаііит или типі- 
тепіа, вырывать палисадины и так. 
обр. = срывать валъ: зі§па (вырывать 
знамена, воткнутыя въ землю =) высту¬ 
пать въ походъ, трогаться съ мѣста 
(поэт. пер. о пчелахъ, сазігіз зі^па). — 
та» РА<У ѵиізиз, а, ит, см. особо. 
уеіійз, Іёгів, п. I) шерсть, а) густая 

шерсть, волпа (б. ч. поэт, въ ріиг.) §иі- 
іига ѵеііегіз аігі, горло, покрытое чер¬ 
ною волною ( = горло черной овцы): 
ѵеііега ігаЬегѳ сіі^іііз (прясть). — Ь) вся 
овечья шкура съ шерстью, руно; поэт.= 
всякая кожа, шнура. — II) (поэт.) пер.: 
уеііега бересіапі іепиіа Зегез, древес¬ 
ный пушокъ: Іапаѳ уеііега рег саеіиш 
Іеггі, барашки (тонкія облака). 
уёіо, аѵі, аіит, аге, закрывать, по¬ 

крывать, закутывать, обвивать, обвязы¬ 
вать, обвязывая украшать, 1) соб.: іепо¬ 
рога тугіо Ж: беІиЪга ігопбѳ (•[*): сариі 
ѵеіаіит Шо (шерстяною повязкою): ѵе- 
Іаіае апіеппае, раины съ развѣвающи- 
мися парусами (*}*); разз. теб.* ѵеіаіиз 
іетрога ѵіііа, съ висками, украшенными 
лентою (•[*): сарііе РЬгу^іо ѵеіатиг атіс- 
іи (■(•).— II) пер., скрывать, сирібііаіет. 
уёібсііаз, аііз, И екорость, быстрота, 

проворство (соб. и пер.).* 
ѵеібсііёг, абѵ. скоро, быстро, про¬ 

ворно. 
Уёіох, Ібсіз, скорый, быстрый, про¬ 

ворный, поэт. тк. = быстро дѣйствую¬ 
щій (соб. и пер., прот. іагбиз), аЬзоІ. 
или съ аб с. асе. 

1. ѵеіит, і, п. парусъ, въ класс, про- 
зр об. въ ріиг., ѵеіа баге, распускать 
паруса ( = отплывать, плыть •(•): ѵеіа 
баге іп аііит, уходить въ море, отплы¬ 
вать въ море (и карт., ѵеіа баге аб аіцб: 
ѵеіа баге іп^епіо |): ѵеіа Гасеге, рас¬ 
пускать паруса (плыть на всѣхъ пару¬ 
сахъ, тк. карт.): ѵеіа сабипі, убираютъ 
паруса (тк. = гнѣвъ проходитъ *(•): рап- 
беге ѵеіа плыть на всѣхъ парусахъ: ѵеіа 
сопігаѣегѳ, подобрать, убавить паруса 
(и карт., сопігаЬе ѵепіо пітіит зесипбо 
Іиг^іба ѵеіа, подбирай паруса, хотя и 
надутыя слишкомъ благопріятнымъ вѣ¬ 

тромъ ( = и въ слишкомъ большомъ сча¬ 
стіи наблюдай мѣру •(*). — Догов, см. 
гепшз. 

2. ѵёішп, і, п. парусина, парусин¬ 
ная покрышка, покрывало, завѣса. 
ѵёШ и ѵёШі, абѵ. совершенно какъ, 

такъ же какъ, съ и безъ соотвѣт. зіе 
или ііа; при приведеніи примѣра въ под¬ 
твержденіе общаго положенія = какъ на¬ 
примѣръ; при приведеніи подобныхъ об¬ 
стоятельствъ или при употребленія кар¬ 
тинныхъ выраженій,какъ, подобно (тому) 
какъ, точно; ѵеіиі зі и иногда одно ѵеіиі 
(ѵеіиіі) для присоединенія гипотетиче¬ 
скаго предложенія, какъ бы, какъ будто 
бы, будто бы. 
тёпа, ае, і. I) жила, а) въ тѣлѣ: ее) 

кровеносная жила, кровеносный сосудъ, 
вена, ѵепат арегіге; въ карт., регіеи- 
Іит егіі іпсіизит іп ѵѳпіз аЦиѳ іп ѵіз- 
сегіЬиз геі риЫісае, опасность будетъ 
сидѣть глубоко въ организмѣ государ¬ 
ства: ѵиіпиз аііі ѵепіз, въ сердцѣ (*(*).— 
/?) пульсовая жила, зі сиі ѵепае зіе то- 
ѵепіиг, із ЬаЬеі ІеЬгет; жилы, какъ мѣ¬ 
сто пребыванія жизненной силы, бей- 
сіепі іпорет ѵепае іѳ (+). — Ь) жила 
источника, ѵепае Гопііз: іесипбаѳ ѵепа 
ациае (въ карт. і*). — с) жилка мине¬ 
раловъ, аигі: іп ѵепіз зііісіз (*(*). — б) 
ѵепае, соконосные <сосуды деревьевъ, 
раѵепі ѵепае: ѵепазѵазігіп^іі Ьіапіез 
(*(•). — И) пер.: а) сущность, существо 
чего-н., ѵепае сщизцие §епегіз, аеіаііз 
еіс., существенныя черты, характеръ. — 
Ь) дарованіе, особ, поэтическая жилка, 
даръ поэзіи, Ьепідпа іп^епіі ѵепа (*[•). 
ѵёпаМІшп, і, п. рогатина (охотничье 

орудіе для ловли дикихъ свиней). 
ѵёп&ІісІиз, Іі, т. торгующій неволь¬ 

никами. 
ѵёпаііз, е, а) продажный, выставлен¬ 

ный на продажѵ, тегсез (*(•); отс. зиЬзі., 
ѵѳпаіез, выставленные на продажу мо¬ 
лодые невольники.— Ь) въ дурномъ смы¬ 
слѣ, продажный, подкупный, тк. съ 
аЫ. ргеііо, тегсебе. 
ѵёпаМсиз, а, ит, охотничій, сапіа, 

гончая. 
ѵёпаііо, опІ8, ‘Г. I) охота; теіоп., 

дичь, дичина. —*■ II) звѣриная травля, 
бой со звѣрями въ пилкѣ или амфитеатрѣ. 
ѵёпаібг, огіз, т. охотникъ; аттри- 

бутъ = охотничій, сапіз, гончая (ф). 
ѵёпаіогіиз, а, діш, охотничій. 

ѵёпаігіх, ігІсіА, Г. охотница, тк. аттр. 
_== охотящійся, Оіапа (I), игза (*(•). 

ѵёпйійя, йз, щ. охота (тк. въ ріиг.). 
ѵепбіЫІіз, е. I) удобопродаваемый, 
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скоро раскупаемый, легко находящій по¬ 
купателя. — II) пер., публикой люби¬ 
мый, пріятный (съ баі., рориіо). 
тешШОДо, бпіз, Г. хвастовство. 
ѵепбШо, бпіз, Г. продажа (прот. ет- 

рііо, купля); особ, продажа съ публич¬ 
наго торга, продажа съ молотка. 
ѵепбііо, аѵі, аішп,аге,І1 выставлять 

на продажу, объявлять продажнымъ, 
и въ атомъ смыслѣ=продавать, а) вооб.: 
Тизсаіапшп. — Ь) въ дурномъ смыслѣ, 
продавать = торговать чѣмъ, отпіа бе- 
сгеіа: расет ргеііо.-раігіат, предавать: 
аісі оЬзедиішп: зе аісі. — И) пер., вы¬ 
ставлять, выхвалять, хвалить, орегаш 
зиат аісі; отс. зе аісі, хвалить себя 
предъ кѣмъ, стараться зарекомендовать 
себя предъ кѣмъ съ хорошей стороны, 
стараться поддѣлаться къ кому. 

ѵепбііог, огІ8, т. продавецъ (прот. 
етріог, покупатель); въ част, (какъ про¬ 
дажный человѣкъ), бідпііаііз ѵезігае. 
ѵепбо, 6Ш, бШіт, ёге, продавать, 

I) соб.: 1) вооб.: ак*сІ ресипіа дгапбі: 
гесіе (дорого): таіе (дешево): ріигіз, 
шіпогіз (дороже, дешевле): зиЬЬазіаѵ., 
продавать съ публичнаго торга: зиЬ со- 
гопа, продавать въ рабство. — 2) въ 
част.: а) съ публичнаго торга продавать, 
ч) продавать съ аукціона (съ молотка), 
Ьопа сіѵішп; аЬзоІ., пі ргаесопіЬиз Ьа- 
ііпе (па латинскомъ языкѣ) ѵепбепбізиз 
еззеі.— р) отдавать на откупъ, беси- 
таз.—Ь)въ дурномъ смыслѣ,продавать, 
предавать, зе геді: аиго раігіат (*(*).— 
И) пер., выставлять, выхвалять, ре¬ 
комендовать, роёша: аЦб рго зио, вы¬ 
давать за свою работу. 

ѵёпёЙса, ае, Г. см. ѵепеіісиз. 
ѵёпёіісіпт, Хі, п. I) составленіе яда, 

отравленіе, тк. теіоп. = отравленный 
напитокъ. — II) приготовленіе чародѣй¬ 
ственнаго питья = чародѣйство. 
тёпёіісиз, а, ит, 1) ядотворный, от¬ 

равляющій, зиЬзі., а) ѵепеіісиз, і, т. 
составитель яда, отравитель. — Ь) ѵепе- 
йса, ае, Г. составительница яда, отрави¬ 
тельница.—И) чародѣйственной, вол¬ 
шебный, ѵегЬа (і*); отс. а) ѵепейсиз, і, 
т. чародѣй, волшебникъ. — с) ѵепейса, 
ае, і. чародѣйка, волшебница. 

ѵёпёпаіиз, а, ит, I) ядовитый, ѵі- 
рега: іеіит; пер., язвительный, колкій, 
зосиз (і*): пшпега, опасныя, вредныя. — 
II) чародѣйственный, волшебный, 
ѵігда, волшебный прутъ (*|*). 

* ѵёпёнііёг, іёга, іёгит, ядоносный, 
ядовитый (*(-). _ [(тк. поэт. пер.), 

ѵёпёпо, аѵі, аіит, аге, отравлять, 

ѵёпёпиш, і, п. I) всякая жидкость, 
измѣняющая своимъ сильнымъ дѣйствіемъ 
природное качество предмета, сокъ, та- 
Ішп ѵепепит. —* И) въ част.: 1) въ дур¬ 
номъ смыслѣ, а) отравленный налитокъ, 
отрава, ядъ, а) соб. іас ѵепепі, ядови¬ 
тый молочный сокъ (травъ і*): ѵепепит 
зитеге. — р) пер., ядъ = гибель, яесча- 
стіѳ, бізсогбіа ѵепепит игЬіз: риз аЦиѳ 
ѵепепит, язвительныя рѣчи (•(•). — Ь) 
чародѣйственное питье, чара.—2) (поэт.) 
въ хорошемъ смыслѣ, красильное веще¬ 
ство, краска, особ, пурпуровая краска; 
и = румяна. 
ѵёпёо, ѵепіі, ѵёпит, Іге, иттп въ 

продажу, продаваться, быть продаваему 
(какъ разз. къ ѵепбо), I) вооб.: тапсі- 
ріа ѵепіЬапІ: ѵепігѳ зиЬ согопа, быть 
продаваему въ рабство: ѵепігѳ зиЬ Ьаз- 
іа (съ публичнаго торга); съ аЫ. ргеііі, 
аиго (і*): зезіегііо пшпто; съ деп. ргеііі, 
шіпогіз. — П) въ част., какъ госуд. 1. 
1., быть сдаваену на откупъ (въ аренду), 
^иап1і ѵепіегапі: диат тадпо ѵепіззепі. 
ѵёпёгаЫІіз, е, достойный почтенія, 

достопочтенный. 
ѵёпёгаЪипбпз, а, пт, исполненный 

глубокаго уваженія, иснолнеішый благо¬ 
говѣнія. 
ѵёпёпШо, бпіз, Г. I) асііѵ., почита¬ 

ніе, глубокое уваженіе, благоговѣніе. — 
II) разз., достопочтенпость. 

* ѵёпёгаібг, огіз, т. почитатель (•(•). 
ѵёпёгёиз, а, ит, плотскій, половой, 

атог: гез, распутство. 
ѵёпёгог, аіиз зиш, агі, I) чтить, по¬ 

читать, благоговѣть, выказывать благо¬ 
говѣніе, гедет: зітиіасгит: беоз запс- 
1е: Іарібет рго бео: Іетріа беі (і*).— 
И) теіоп., божество молить, умолять, 
беоз: піЬіІ Ьогшп (|). — а) рагі. іиі. 
разз. ѵепегапбиз, достойный почтенія, 
уваженія, достопочтенный. — Ь) ^рагі. 
регГ. ѵепегаіиз разз. = почитаемый или 
съ благоговѣніемъ призываемый (*(*). 
ѵёпіа, ае, Г. снисхожденіе, I) вооб.: 

а) одолженіе, милость, ѵепіат баге, сдѣ¬ 
лать одолженіе, оказать милость, сни¬ 
зойти на просьбу (аісі и аіф геі): ре- 
іеге ѵепіат Іедаііз тіііепбіз. — Ь) по¬ 
зволеніе, баіе тіЬі Ьапс ѵепіат, иі 
апіеропат: Ьопа ѵепіа или Ьопа сит 
ѵепіа, снисходительно: Ьопа ѵепіа аіф 
бісеге, съ позволенія, съ согласія чьего 
говорить (отс. Ьопа ѵепіа огагѳ, пѳ 
еіс.). — И) прегн., снисхожденіе къ со¬ 
вершенному проступку, прощеніе, реіегѳ 
ѵепіат ідпозсепбі: баге ѵепіат еі іт- 
рипііаіет: ітрѳігагѳ ѵепіат еггаіі: ра- 
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сет ѵепіатцие ітроігаге а ѵісіогіЪиз: 
аіцт Іе^еге сит ѵепіа, снисходительно 
(къ его недостаткамъ). 
ѵёпіо, ѵёпі. ѵепіит, Іге, приходить 

(прот. аЬігѳ, аізсесіеге, тапеге), I) соб.: 
A) вооб.: а) объ одуш.: «) вооб., аЪзоІ. 
или на вопросъ откуда? съ абѵ. (ізііпс) 
или съ аЪ, ех с. аЫ.; на вопросъ куда? 
съ асіѵ. (Ьис, ео, цио); съ асі, іп с. асе.; 
съ зиЪ с. асе. (*)*); съ асе. Іосі (Котат, 
ботит; поэт. тк. Ііаііат, йпез Аезо- 
піоз, Іитиіит); для обозначенія пѣли, 
намѣренія съ саиза с. §сп. (асі аіцт за- 
Іиіапсіі саизй); съ а(1 с. асе. (а(1 іасі- 
пиз 1*); или съ сіаі. (аихіііо, на помощь: 
ехсіеііо игЬіз); или съ зир. 1. ^иаезііит 
огасиіа *)*: асі еит огаіит, иі еіс.); нлп 
поэт, съ рагі. М. асі. (ѵепіо тогііигиз); 
или съ іпГ. (зресиіагі: и (•(•) Гегго ЬіЪу- 
соз рориіаге репаіез). — Р) съ враждеб¬ 
нымъ намѣреніемъ подходить, подсту¬ 
пать, аЪзоІ. (Ьозііз ѵепіепз [*(•], ѵѳпіеп- 
іѳз), или съ а<іѵ. (оЬѵіат), или съ 
асіѵегзиз аЦт, или съ а(1 с. асе. (а<1 зе, 
асі игЪет), или съ из^иѳ, изцие асі (из- 
циѳ асі игЬіз рогіаз сит Ъеііо); при обо¬ 
значеніи пѣли съ асі с. §епіп(1. (асі ешп 
орри^папбит). — Ь) о неодуш.: ѵепіі 
зиЪ азресіит: ігитепіит ТіЬегі ѵепіі.— 
B) въ част.: 1) о лицахъ, приходить = 
возвращаться, аЪзоІ. (дшпп ѵепіѳз і*) 
или Котат. — 2) (поэт.) о неодуш., а) 
являться, выступать, «) вооб.: ѵепіепіез 
Іасгітае. — Р) = расти, ѵепіипі іеіісіиз 
иѵаѳ. — Ъ) о копьѣ = попадать, прони¬ 
кать, іп іег^ит: рег іііа. — с) о стрѣ¬ 
лѣ = попадать въ цѣль. — Д) объ ударѣ 
пестомъ=угрожать, а ѵегіісе (сверху).— 
II) пер.: А) вооб.: а) объ одуш.: а) вооб.: 
ѵ. асі зиттит іогіипаѳ (*)*). — р) съ вра¬ 
ждебною цѣлью выступать, сопіга ігуи-4' 
гіат. — Ъ) о неодуш.: а) вооб.: ак|сі іп 
Ъиссат, приходить на языкъ (см. Ъисса): 
асі иіЬіІит, приходить въ полный упа¬ 
докъ:' ѵепіепз іп согроге ѵігіиз, являю¬ 
щаяся (у). — р) о времени, наступать, 
наставать, приближаться, іЬі еа сііез ѵе¬ 
піі: сига ѵепіепііз аппі, о будущемъ 
годѣ: цишп ігізіез тізего саіепсіае ѵс- 
пегѳ (|). — В) въ част.: 1) ѵ. іп аіцсі, 
приходить въ извѣстное положеніе или 
состояніе, вступать въ извѣстное отно¬ 
шеніе, попадать, впадать, о лицахъ и 
неодуш., іп роіезіаіет аіф: іп саіаті- 
іаіет: іп сопзиеіисііпѳт ргоѵегЬіі или іп 
ргоѵегЪіит, входить въ поговорку: іп 
ЭиЬіит, становиться сомнительнымъ: іп 
іпѵісііат: іп рагіет аіф геі, принимать 
уідотіе вь чемъ н.: іп зегтопет аіф. 

заговорить, говорить съ кѣмъ, ѵепі іп 
еит зегтопет, иі сіісегет, я при слу¬ 
чаѣ сказалъ: іп поппиііат зрет, возы¬ 
мѣть нѣкоторую надежду: аіеі іп аті- 
сіііат, вступить въ дружбу съ кѣмъ: іп 
сопіетрііопет, впасть въ презрѣніе: 
зиттит іп сгисіаіит, подвергнуться му¬ 
чительнѣйшему истязанію: заерѳ іп еит 
Іосит ѵепіит езі, иі еіс., часто дохо¬ 
дило до того, что іс. — 2) въ рѣчи при¬ 
ходить къ чему = переходить, ѵепіо пипс 
асі іііисі потеп аигоит. — 3) откуда-ни¬ 
будь приходить = происходить, а) (поэт.) 
вести свой родъ, о лицахъ, ВеЬгусіа сіе 
§епіе. — Ь) = происходить, проистекать, 
«) объ обстоятельствахъ, пюдиз сотто- 
сіит ѳх оііо тѳо циат ех аііогит пс§о- 
іііз геі риЫісаѳ ѵѳпіигит. — р) (поэт.) 
о времени, аппі ѵепіепіез, прибывающіе, 
возрастающіе годы (до 45 л.; прот. сіе- 
сесіѳпіез отъ 45 л. до старости). — 4) слу¬ 
чаться, зі циісі іп 8атпіо асіѵѳгзі ѵѳпіз- 
зеі. — 5) кому-н. доставаться, выпадать 
на долю, а) вооб.: Ріоіетаео Ае&уріиз 
зогіе ѵепіі. — Ъ) о бѣдѣ == постигать 
кого, асі цііѳт аиіет боіог ѵепіаі, асі 
еипсіет еііат іпіѳгііит ѵепіге; об. съ 
сіаі., ^иаѳ зіЬі сІиоЬиз ргоеіііз ѵепегаі: 
ѵепіі агЬогіЬиз Іиез (*)*). 
ѵёпог, аіиз вит, агі, охотиться, 

I) іпіг.: ѵепог ресіез (пѣшкомъ): іп пе- 
тиз іге ѵепаіит (•)•); рагі. зиЬзі., ѵѳпап- 
іез, Іит, т. охотники. — И) іг. охотиться 
на звѣря, травить, преслѣдовать, а) 
соб.: іѳрогет (*)*). — Ь) пер., охотиться = 
домогаться, добиваться чего, ѵісіиаь чѵа- 
газ, стараться завлечь въ свои сѣти (-)*). 
ѵспіёг, ігіз, т. I) брюхо, животъ, 

а) вооб.: ГаЬа ѵепіѳг іпйаіиг.— Ъ) брю¬ 
хо = желудокъ, для означенія чувствен¬ 
ныхъ удовольствій, особ, обжорства, бо- 
сіііі ѵѳпігі аЦиѳ зотпо: ѵепігі бопаЬаі 
аѵаго (•(•): ѵепігі оЬоесІігѳ, угождать 
брюху. — с) чрево, ѵепігет іеггѳ (о бе¬ 
ременныхъ); теіоп. (поэт.), плодъ въ 
чревѣ, младенецъ, іииз: таіигиз. — II) 
пер., брюшко = выпуклость, сгезсегѳ 
іп ѵепігет, становиться пузатымъ (объ 
огурцѣ *)•). 
ѵепШо, аѵі, аіпш, аге, махать, ка¬ 

чать, шевелить, рориіеаз ѵепіііаі аига 
сотаз (|); въ карт., ііііиз Ііпрта циазі 
ЯаЪеІІо зебіііопіз іііа іит ѳзі е&епііит 
сопііо ѵепіііаіа, было приведено въ воз¬ 
бужденіе. 
ѵепіііо, аѵі, аіига, аге, часто при¬ 

ходить, обыкновенно приходить, іп сазі- 
га, асі аіцт: асі сотіііа еогит. 
ѵепібзиз, а, ит, I) вѣтряный, вѣтрѳ- 
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ный, обильный вѣтрами, обвѣваемый вѣ¬ 
трами, подверженный дѣйствію вѣтровъ, 
а) соб.: ІЫІез (|): ге^іо. — Ь) (поэт.) 
шеіоп., какъ вѣтеръ быстрый, легкій, 
еяиі, аіае. — И) пер., вѣтреный, а) на¬ 
дутый, тщеславный, пустой, Ііп^иа (языкъ, 
хвастовство *(-).— Ь) перемѣнчивый, не¬ 
постоянный, ненадежный. 
ѵепіиз, і, ш. вѣтеръ. I) соб.: ѵ. адиі- 

1о, ѵ. Ьогеаз, сѣверный вѣтеръ: ѵ зе- 
сипбиз (попутный), асіѵегзиз: ѵепіИегеп- 
Іез, благопріятные: ѵепіиз іпіегтіііііиг: 
сігсиша^іі зе ѵепіиз, перемѣняетъ свое 
направленіе: ѵепіо зе сіаге (предоставить 
себя); отс. погов., ѵегЬа іп ѵепіоз баге, 
на вѣтеръ ( » напрасно *)*) говорить: 
баге ѵегЬа ѵепііз, на вѣтеръ говорить 
( = не держать слова *)•): ѵепііз ігабеге 
гет, предать забвенію (•)■): іегге ѵібеге 
©иа §аибіа ѵепіоз, видѣть, что надежды 
не сбываются (*)*). — II) карт., вѣтеръ, 
вѣяніе, а) какъ эмблема счастья или не¬ 
счастья = обстоятельства, счастіе, не- 
ечастіе, ѵепіі'зесишіі: аііоз ѵібі ѵепіоз 
(невзгоды): ѵепіо аіщио іп оріітит ^иет- 
^ие ехсііаіо, поднявши бурю противъ 
всѣхъ лучшихъ гражданъ.— Ь) какъ воз¬ 
будительное средство, отпез гитогит 
еі сопііопит ѵепіоз соііі^еге, собирать 
ьсѣ средства, доставляемыя слухами и 
народными собраніями ( — пользоваться 
слухами и настроеніемъ народныхъ со¬ 
браній). — с) расположеніе, какъ сред¬ 
ство ускоряющее исполненіе нашихъ на¬ 
мѣреній, рориіагіз, популярность. 
ѵёпйсйіа иѵа родъ винограда, кото¬ 

рый употребляли на варенье, 
ѵёп&т, на продажу, см. 2. ѵепиз. 
ѵёпипбо, бёбі, баіит, аге, продавать, 

особ, плѣнныхъ рабовъ: аЦт зиЬ согопа. 
1. ѵёпйз, пёгіэ, Г. миловидность, ми¬ 

ловидная красота, прелесть, привлека¬ 
тельность. 

2. ѵёпйз, йз и і, т. продажа, только 
асс.:ѵепит баге, продавать: ѵепит іге, 
итти въ продажу, продаваться. 
ѵёшізіаз,аііз,і>. миловидность, = мило¬ 

видная красота, прелесть, привлекатель- 
иость, а) тѣлесная, шиІіеЪгіз: зідпа ехі- 
тіа ѵепизіаіе. — Ь) душевная, «) въ 
обращеніи, тонкость, любезность. — р) 
въ рѣчи, тонкость, пріятность, милая 
шутка. 

ѵёпизіё, абѵ. красиво, прелестно, 
ѵёпизіиз, а, ит, миловидный, при¬ 

влекательный, прелестный, красивый, 
а) тѣлесно, §езіиз еі тоіиз. — Ь) душев¬ 
но, тонкій, прелестный, остроумный, 
Огасспз ѵаібе ѵ.: зегто. 

* ѵёраШбиз, а, иш, прсблѣдный (•}■). 
* ѵёргёсйіа, ае, і. терновый кустикъ. 
ѵёргёз, із, об. въ ріиг. ѵергез, Іит, 

т. терновый кустъ (или кустарникъ), 
терновникъ. 
ѵёг, ѵёгіз, п. I) весна, а) соб.: ѵегіз 

іпіііит: ѵего ргіто, въ началѣ весны: 
ѵеге поѵо, въ только что начавшуюся 
весну (въ началѣ весны *(*): ^иит ѵег 
еззе соерегаі, когда настала весна. — 
Ь) (поэт.) пер., весна, аеіаііз, моло¬ 
дость. — И) теіоп., вмѣсто того, что 
приноситъ весна, ѵег засгшп, первенцы 
(животныхъ или плодовъ) ближайшей 
весны, которые, въ большой опасности, 
были обѣщаемы богамъ въ жертву, ѵег 
засгшп ѵоѵеге, давать обѣтъ принести 
въ жертву первыя произведенія весны: 
ѵег засгшп іасеге, приносить въ жертву 
первыя произведенія весны. 

ѵёгах, асіз, правдивый. 
ѵегЪёпа, ае, і. об. въ ріиг. ѵегЪёпае, 

агат, Г. священная зелень, листья и 
нѣжныя вѣтви лавра, маслины, мирта и 
т. п., которые имѣли на головѣ феціалы 
при заключеніи союза или требованіи 
удовлетворенія; также жрецы, умоляющіе 
о покровительствѣ; ихъ также употре¬ 
бляли для вѣнчанія или куреній при 
жертвоприношеніи и другихъ религіоз¬ 
ныхъ обрядахъ. 

ѵегЪёг, Ъёгіз, п. (въ зіп^. только въ 
§еп. и аЫ.), I) аЬзіг. = ударъ, толчокъ, 
1) (поэт.) вооб.: а) зіп§.: ѵіг^ае, іге- 
тепіез ѵегЬеге гірае (отъ удара волнъ): 
гетогшп іп ѵегЬега регзіапі, продол¬ 
жаютъ поражать веслами море.—р) ріиг.: 
ѵегЬега саибае (■)*): Іарібит, бросаніе 
камней: баге ѵегЬега ропіо ударять море 
(о пловцахъ). — 2) въ част., только ріиг. 
ѵегЬега, удары плетью, кнутомъ, роз¬ 
гами и т. и., побои, бичеваніе, а) соб., 
сазіі§аге аЦт ѵегЬегіЬиз. — Ь) карт.: 
раігиае ѵегЬега Ііп^иае, ругань, брань 
(І*). — И) сопсг. = ударное или метатель¬ 
ное орудіе, а) палка, об. плеть, кнутъ, 
a) (поэт.) зіп§.: ѵегЬег іогіат: ісіиз 
ѵегЬегіз. —/9) ріиг. :^иЬеі ѵегЬега айеггі.— 
b) ремень пращи и подобныхъ метат. 
орудій. 

ѵегЪёго, аѵі, аіит, аге, ударять, 
бить, I) вооб.: аеіЬега аііз, летать по 
воздуху (і*): осиіоз Оаііі аііз аЦие ип- 
§иіЬиз (о воронѣ): Миііпат іогтепііз, 
обстрѣливать М.: ѵіпеае егапбіпе ѵег- 
Ьегаіае, побитые (*(*).— И) въ част., на¬ 
носить удары, особ, плетью, кнутомъ, 
розгами и т. п. = бичевать, сѣчь (тогда 
какъ риізагѳ = колотить кулакомъ или 



ѵсгѣозё — 686 — ѵогіѣаз 

какішъ-н. твердымъ орудіемъ): аіф оси- 
Іоз уіг§із: аіяш епзе (*)•). — Ъ) пер., 
бичевать, подвергать бичеванію, аідт: 
оз аіф сопуісіо. 

ѵсгѣозё, асіѵ. многорѣчиво, простран¬ 
но, подробно. 
ѵегѣозиз, а, ит, многорѣчивый, про¬ 

странный, подробный. 
ѵегѣит, і, п. I) слово, въ ріиг., слова, 

рѣчь, ѵсгЬиш ір$иш ѵоіиріаііз, самое 
слово „удовольствіе": дгаѵіоге епіт ѵегЬо 
иіі поп Іісеѣ, чтобы не употребить бо¬ 
лѣе сильнаго выраженія (какъ вводное 
предложеніе): ѵегЬа і'асеге, говорить, 
держать рѣчь (аѣзоі. или арий аЦт, рго 
аѣр), йе аЦо, йе аЦа ге): ѵегЬо = од¬ 
нимъ только словомъ, и = устно (прот. 
зсгіріига): ипо ѵегѣо, однимъ словомъ, 
коротко: ай ѵегѣит, е ѵегѣо, йѳ ѵегѣо, 
рго ѵегѣо, дословно, точно: ѵегѣі саиза 
или дгаіія, примѣра ради, напримѣръ: 
диій ѵегѣіз ориз езі, къ чему напрасно 
говорить?: диій тиііа ѵегѣа? (зс. іа- 
сіат)? къ чему много говорить, коротко 
говоря. — И) прегн.: а) пустое слово, 
пустой звукъ, ѵегѣо, на словахъ (прот. 
ге ірз5, на дѣлѣ): ехізйтаііо, йесиз, 
іпіатіа ѵегѣа зипі аЦие іперііае: аісі 
ѵегѣа йаге, налгать кому, обойти, обма¬ 
нуть кого. — ѣ) соИесі., выраженіе, за¬ 
явленіе, диой ѵегѣит іп ресіиз Йи^иг- 
іѣае аіііиз, диат диіздиат гаіиз егаі, 
йезсепйіі. 
ѵёгё, айѵ. I) сообразно съ истиною, 

по истинѣ, истинно, справедливо, вѣрно, 
йісеге, говорить правду: ^ийісаге, вѣрно 
судить: Іл^игез Іаігопез ѵегіиз диат ди- 
зіі ѣозіез, собственно говоря скорѣе 
разбойники, чѣмъ гс. — П) пер.: а) пра¬ 
вильно, разумно, ѵіѵеге. — ѣ) надлежа¬ 
щимъ образомъ, какъ слѣдуетъ, дѣйстви¬ 
тельно, адеге, ри^паге. 
ѵёгёсппйё, айѵ. застѣнчиво, стыдливо, 

скромно, благонравно* 
ѵегёсипйіа, ае, і. застѣнчивость, 

боязнь, а) вооб., аѣзоі. или съ ^еп. зи^. 
(Тігопіз) или съ §еп. оѣд. (іигрііийіпіз, 
позора: ѵегесипйіа педапйі, изъ боязни 
отказа). — ѣ) боязнь нарушить приличіе, 
добрые нравы, стыдливость, скромность, 
іиіі зропза арий те еайет, цай арий 
рагепіез зиоз, ѵегесипйіа. — с) боязпь 
оскорбить святость, достоинство, благо¬ 
говѣніе, почитаніе, глубокое уваженіе, 
съ §ѳп. оѣ]. (йеогит: Іе^ит). — й) боязнь 
порицанія или позора, стыдъ, ѵегесип- 
йіае егаі е^иі1ет зио аііеподие Магіе 
пидпагѳ* 
ѵегёсипйог, аіиз вит, агі, бояться, 

совѣститься, стыдиться, не рѣшаться, 
аѣзоі. или съ іпГ. (іп риѣіісит ргойіге). 
ѵёгёсипйнз, а, ит, застѣнчивый, 

стыдливый, скромпый, аѣзоі. (Ьото: ги- 
ѣог, краска на лицѣ отъ стыда *)*). 

* ѵёгепйиз, а, ит, РАйі. достоибчтеп- 
пый (•(*). 
ѵёгёог, гііиз зит, ёгі, бояться, Л чув¬ 

ствовать боязнь предъ чѣмъ-н., а) изъ 
страха вооб., бояться чего, съ асе. 
(Ьозіет, Ьоііа СаШса); съ іпГ. или 
(рѣдко) съ асе. с. іпГ. = не рѣшаться, 
йісеге. — ѣ) изъ страха оскорбить свя¬ 
тость или достоинство лпца или пред¬ 
мета = благоговѣть, почитать, питать 
глубокое уваженіе, совѣститься, сты¬ 
диться, съ асе. (а^т: аіф азрегііа- 
іет). — II) опасаться, быть озабочен¬ 
нымъ чѣмъ-н., съ асе. (регіеиіит) или 
съ асе. с. іпГ. (*(*), или съ пе (чтобы 
не, что), или съ иі (что пе), или съ пе 
поп (что не; послѣ отрицат. главнаго 
иредлож.); съ дополн. предл. съ диій, 
яиогзшп); или аѣзоі., ео тіпиз ѵегііиз 
паѵіѣиз (за корабли, насчетъ кораблей), 
^иой еіс.: йе (касательно) ипа (СагШа^і- 
пе) ѵегегі поп апіе йезіпат, с^иат еіс. 
ѵег&Шае, агит,?. семизвѣздіе, плеяды, 
ѵег&о, ёге, I) іпѣг. = куда-н. скло¬ 

няться, имѣть склонъ, I) соб.: іепиі'іа* 
зіі^іо ѵ.іпіоп^ііийіпет раззшітСССС.— 
2) пер., по мѣстоположенію = бытѣ об- 
ращену, а) о лицахъ и олицетворяемыхъ 
предметахъ, пізі Вгиіі аихіііит ай Ііа- 
Ііат ѵег^еге диат ай Азіат таіиіззе- 
тиз, чтобы была направлена скорѣе къ 
Италіи, чѣмъ къ Азіи. — 0) о мѣстно¬ 
сти = лежать, простираться, ай йшпеп : 
ай или іп тегійіет. — II) (поэт.) Іг. = 
сыпать, лить, атота іп зіпиз. 
ѵёгШспз, а, ит, говорящій правду, 

правдивый. 
ѵёгізітіііз, е, правдоподобный. 
ѵёгівІтШіййо, ёіпіз, і*. правдопо¬ 

добіе. 
ѵёгііаз, аіів, Г. истинность, 1) вооб., 

дѣйствительность, сущность (прот. іті- 
іаііо, оріпіо, Іата), ітііагі ѵегііаіет, 
реально изображать (о художникѣ) или 
быть натуральнымъ (о художественномъ 
произведеніи): ѣотіпез ехрегіез ѵегііа- 
ііз, люди, не имѣющіе (судебной) опыт¬ 
ности. — И) въ част., въ прот. неправдѣ, 
лжи, истина, правда (прот. тепйасішп), 
а) соб.: о тадпа ѵіз ѵегііаѣіз! піѣіі ай 
ѵегііаіет Іодиі.—ѣ) теіоп., правдивость, 
откровенность, прямодушіе, честность, 
безпристрастность, іийісіогит: іп іиат 
ѣйет, ѵегііаіет сопГи^іі. 
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ѵсгпа, ае, ш. рабъ (рожденный рабы¬ 
нею въ домѣ своего господина). 
ѵегпасйіиз, а, ит? а) къ домашнимъ 

рабамъ относящійся, принадлежащій, 
тиітіішіо, сбродъ рабовъ. — Ь) пер., 
доморощенный, = туземный, отечествен¬ 
ный, особ, римскій, сгітеп у., обвиненіе 
собственнаго изобрѣтенія; отс. прегн. 
тк. = столичный (прот. реге^гіпиз). 
ѵегпіііз, е, рабскій, теіоп., а) = ра¬ 

болѣпный, низкій, Ыапйіііае.— Ь) = наг¬ 
лый, йісіит. 

* ѵегпіШёг,а<1ѵ. рабски, какъ домашній 
рабъ, ііш§і оійсііз (*}*). 
уегпо, аге, дѣлать весну, съ весною 

•обновляться (поэт.), Ішішіз ѵегпаі, ста¬ 
новится зеленой; отс. ѵегпаіаѵіз, своимъ 
пѣніемъ возвѣщаетъ весну. 
уепшз, а, нт, весенній, іетриз, йогез. 
у его, айѵ. I) въ дѣйствительности, 

въ самомъ дѣлѣ, дѣйствительно; въ от¬ 
вѣтахъ, да, дѣйствительно; при повел, 
накл.: же, іи ѵего азсгіЬе те іп пи- 
тегит; при возвышеніи, а ужъ, а еще, но 
даже; іит ѵего, но тутъ, тутъ-то,тогда- 
то, тогда только. — И) пер., для означе¬ 
нія противоположенія, на самомъ же дѣ¬ 
лѣ = но, однако, 
ѵеггёз, із, т. кабанъ, боровъ, 
ѵеггіпнз, а, нт, кабаній, боровій, 

•свиной, ^из, свиная похлебка. 
ѵегго, ѵегзнт, ёге, тащить, волочить, 

I) вооб.: 1) соб.: а) вооб.: сапіііет зиат 
•сопсгеіо іп заприте (*)*): ѵегза риіѵіз 
іпсгіЪііиг Ьазіа (*)*). — Ь) о стихіяхъ, 

напр. о вѣтрѣ, тагіа еѣ іеггаз рег аигаз, 
уволочь, унести (1*); о морѣ, ѵ. ех іто 

«агепаз, взрывать, поднимать со дна пе¬ 
сокъ (*(*). — 2) теіоп., какъ бы заме¬ 
тать, а) о носящихъ трауръ, сгіпіЬиз 
іетріа (полъ храма). — Ь) о носящихъ 
длинное платье, Ьшпшп (■}*).— с) вооб. 
•объ одуш. и олицетворяемыхъ предм., 
которые, плавая или летая, касаются 
поверхности чего-н. = касаться, задѣ¬ 
вать, скользить по поверхности чего-н., 
■а) о животныхъ, ае^ио^а сашііз, касать¬ 
ся (о дельфинахъ •(*). — р) о вѣтрахъ, 
скользить, обвѣвать, (адиііо) зітиі агѵа 
і'ц§а, зітиі аедиога ѵеггепз (•}*). — у) о 
плавающихъ по морю, гетіз ѵасіа Ііѵійа, 
грести (•(•). — 6) объ играющихъ на струн¬ 
номъ инструментѣ, йиріісі депіаііа паЫіа 
раіша (=играть на гс у).—И) прегн.: мет¬ 
лою 2С сметать = сгребать, собирать, 

•фикцій йѳ ЬіЬусіз ѵеггііиг агеіз (*)*). 
уеггйса, ае, бородавка; карт., ма¬ 

ленькій недостатокъ, маленькая слабость 
(прот. іиЪег, крупный недостатокъ *)*). 

ѵеггипсо, аге, обращаться, Ьепѳ ѵег- 
гипсагѳ рориіо, принимать хорошій обо¬ 
ротъ для народа, 
ѵсггйішн, і, п. см. ѵегиіит. 
ѵегзаШіз, е, подвижной, асіез; пер., 

оборотливый, ловкій, іп^епішп. 
ѵегзісоіог, бгіз, мѣняющій свой цвѣтъ 

= отливистый, съ отливомъ, пестрый, 
ѵсзіітепіит, пурпуроваго цвѣта. 
ѵегзісйіиз, і, т. строчка; въ стихо¬ 

твореніяхъ, стишокъ (соб. и презр. = 
плохой стишокъ). 
ѵегзо (ѵогзо),аѵі. аінш, аге,І)йэдп.= 

часто или много ворочать, вращать, 
вертѣть, А) соб. и пер.: 1) соб.: а) 
(поэт.) асііѵ.: іигйоз іп і§пѳ: даіеат 
іпіег тапиз: Іитіпа, выворачивать (объ 
умирающихъ): Іитіпа зиргета, обра¬ 
щать послѣдній (потухающій) взоръ: 
зогіет игпа, встряхивать: ѵіпсіогитѵо- 
Іитіпа (цеста) Ьис іііис, поворачивать 
туда и сюда: зіпиоза ѵоіитіпа, взви¬ 
ваться извилистыми изгибами: ехетріа- 
гіа Стаѳса посіигаа ѵегз. тапи, ѵегз. 
йіигпа, днемъ и ночью не выпускать изъ 
рукъ ( = прилежно читать •)•): аідт іп 
Іііоге, катать по берегу: согриз, бросать 
сюда и туда. — Ь) гей. и тейіаі., вра¬ 
щаться, вертѣться, метаться, зѳ іп 
иігапщие рагіет, поп зоіит тепіе, зей 
еііат согрогѳ: зе іп ѵиіпеге. — 2) пер., 
двигать туда и сюда, гонять туда и сю¬ 
да, а) (поэт.) асііѵ.: а) въ хорошемъ 
смыслѣ, оѵез, гонять на пастбище, пасти: 
сиггшп іп ^гатіпе, ѣздить въ колесни¬ 
цѣ по травѣ. — р) въ дурномъ смыслѣ 
(какъ ехегеегѳ), гонять, вертѣть кѣмъ, 
чѣмъ, Багеіа: ѵегзаі йотит (о рабѣ, 
распоряжающемся по своему усмотрѣнію 
въ домѣ). — Ь) тейіаі. ѵегзагі, вращать¬ 
ся гдѣ-н. = находиться, быть, бывать, 
жить, арий аЦт: сит аЦо; іп сопѵіѵііз: 
іп йшйо: іпіег асіѳт: іпіга ѵаііит.— В) 
карт.: 1) вращать во всѣ стороны, а) 
вооб.: зиаш паіигат, мѣнять свой хара¬ 
ктеръ : апітит іп отпез рагіез, метаться 
во всѣ стороны (быстро мѣнять свои рѣше¬ 
нія) : апітит рег отпіа, переходить отъ 
одного рѣшенія къ другому (*)*): пипс 
Ьис пипс іііис ресіоге сигаз ѵегзапз тиіа- 
Ъаі (*(•); гейех., зе Ьис еі іііис; ѵегзагѳ 
зе, сполна Ьаегеге, ѵегзагѳ зе, стать 
втупикъ и завертѣться во всѣ стороны.— 
Ь) о судьбѣ, играть кѣмъ, чѣмъ отпіа 
({■): іп сопіепііопѳ еі сегіатіпѳ иігитдиѳ, 
дѣлать предметомъ своей игры. — с) нѣ¬ 
что умственное видоизмѣнять, а) по 
формѣ, еайет тиіііз тойіз, давать од¬ 
ному и тому же дѣлу тотъ, либо другой 
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оборотъ. — р) по смыслу, ѵегѣа, пере¬ 
толковывать: іп зийісііз саизаз, вести 
тяжебныя дѣла въ судѣ (объ адвокатѣ).— 
<і) перемѣнять чей-н. взглядъ, настрое¬ 
ніе и т. п. = дѣйствовать на кого, ста¬ 
раться склонить, шиІіеЪгеш апішиш іп 
отпез рагіез (всевозможными способа¬ 
ми): ѵагіе тііііит апітоз сазіі^апйо 
айЬогіапйодие: апітоз сагтіпіЬиз, оболь¬ 
щать (•)*).— е) съ разныхъ сторонъ обду¬ 
мывать, взвѣшивать, поѵа ресіоге соп- 
зіііа (і*): ѵегзаіе йіи, диій еіс. (1*).— 
2) приводить въ движеніе, а) асііѵ.: а) 
приводить въ дѣйствіе, заставлять дѣй¬ 
ствовать, раігит іпіегіт апітоз сегіашеп 
ге^пі ас сирійо ѵегзаѣаі. — р) приводить 
въ безпокойство, не давать ни покоя, ни 
отдыха, безпокоить, тревожить, ітрегі- 
іае тиііііийіпіз ресіога: ойііз йотоз, 
поселять ненависть въ семьяхъ, возму¬ 
щать (*(•).— Ь) тесііаі. ѵегзагі, двигать¬ 
ся гдѣ-н., а) вооб., находиться, пребы¬ 
вать, носиться, аа) о лидахъ: аіеі апіѳ 
осиіоз (ііез посіездие. — РР) о неодуш.: 
аісі оЪ осиіоз (о смерти гс): педие Ьос 
іпіег еоз диі еіс... иііа езі ипщиат йи- 
Ьііаііопе ѵегзаіит, что никогда не под¬ 
лежало никакому сомнѣнію тѣхъ, кото¬ 
рые гс: ѵегзаіит та^пиз еггог, есть, — 
р) въ част., вращаться въ области ка- 
кого-н. дѣйствія = заниматься чѣмъ, 
имѣть дѣло съ чѣмъ, принимать участіе 
въ чемъ, быть замѣшаннымъ во что, быть 
Скомпрометированнымъ чѣмъ, оставаться 
въ границахъ чего, аа) о лицахъ: іп 
геѣиз іізйет: иіегдие іп зитта зеѵегі- 
іаіе ѵегзаіит. — рр) о неодуш.: ^ат 
ргіеіет іп позіга іатіііа: іп іого, бы¬ 
вать, случаться. — И) іпіепз. перевора¬ 
чивать, дгатеп (сѣно *)*); особ, вскапы¬ 
вать, вспахивать, обрабатывать, §1еЪаз 
ІідопіЬиз (*)*). 
ѵегзипі (ѵогзит), а(іѵ. см. 3. ѵегзиз. 
ѵегзйга (ѵогзйга), ае, і. оборотъ; 

пер., заемъ, ѵегзигат іасегѳ, взять взай¬ 
мы: ѵегзйга зоіѵеге или йіззоіѵеге, за¬ 
платить долгъ новымъ займомъ. 

1. ѵегзиз, а, шн, рагі. I) отъ ѵегго.— 
II) отъ ѵегіо. 

2. ѵегзйз (ѵогзйз) йз, т. оборотъ; 
отс. шеіоп., линія, рядъ, а) вооб.: ге- 
тогит: іп ѵегзиз йізіиііі иітоз (і*).— 
Ь) въ сочиненіи: ос) въ прозѣ, строка, 
ргітиз (1е§із): Ііііегае (письмо) раисо- 
гит ѵегзиит. — р) въ стихотвореніи, 
стихъ (прот. зоіиіа огаііо, ргоза огаііо), 
ѵегзиз іасеге (сочинять). 

8. ѵегзйз (ѵогзйз), или ѵегзйт (ѵог- 
•йт), I) а(1ѵ. = но направленію, іп іо- 

гит ѵегзиз: ай Осеатіт ѵегзиз; отс. 
диодио ѵ., во всѣ стороны. — ІІ)ргаер, 
с. асе., по направленію къ, Котат ѵег¬ 
зиз ; рѣдко спереди, ѵегзит оррійит. 

* ѵегзіШа, ае, й изворотливость, хит¬ 
рость, лукавство (ріиг.). 

ѵегзйіиз, а, шп, изворотливый, лов¬ 
кій, хитрый, лукавый. 
ѵегіёх (ѵогіёх), (Ісіз, т. кругообра¬ 

щеніе, I) воды == водоворотъ, пучина, 
гаріеііззітиз. — II) вѣтра, пламени, а) 
вихрь. — Ь) пламенный столбъ, йаттіз 
ѵоіиіиз (1*). — III) головы, темя, макуш¬ 
ка, 1) соб.: пийиз: аЬ ітіз ип^иіЬиз 
изіріе ай ѵегіісет зиттит, съ ногъ до 
головы. — 2) теіоп.: а) (позт.) голова, 
іоіо ѵегіісе зирга езі, цѣлою головою 
выше. — Ь) полюсъ, — с) верхушка, 
вершина, Аеіпае, диегсиз ({): Егусіпиз, 
гора Эрикъ (ѣ); отс. а ѵегіісе, сверху.— 
й) высшая точка, верхъ, ѵегіісез йоіо- 
гшп, жесточайшія страданія (•)*). 
ѵегііебзиз(ѵогіісбзиз), а, ит, изоби¬ 

лующій водоворотами, пучинистый. 
ѵегіі^о, &Іпіз, й обращеніе, круже¬ 

ніе, I) соб.: аззійиа саеіі Ж.—И) пер., 
ѵегіі^о диаейат зітиі осшогит апіті- 
дие, нѣкое головокруженіе. 
ѵегіо (др. ѵогіо), ѵегіі (ѵогіі), ѵег¬ 

зит (ѵогзит), ёге, поворачивать въ 
другую, особ, противоположную сторону, 
оборачивать, обращать, направлять, ге- 
йех. ѵегіеге зе и одно ѵегіеге и разз. 
ѵегіітейіаі., поворачиваться, обращать¬ 
ся, I) вооб.: А) соб.: а) вооб.: а) на 
вопросъ куда? аа) съ ргаер.: ога іп 
аідт (*(*): едиоз ай тоепіа (ѣ): агтеп- 
іит ай Іііога, пригонять (у): тогзиз 
ехі^иат іп Сегегет, направить зубы на 
свой скудный хлѣбъ (= начать ѣсть •(•); 
гейех., аііегіиз гатоз ѵійетиз ѵегіеге 
іп аііегіиз (і*). — рр) съ айѵ.: зійега 
геіго (*)*): пипс Ьис пипс Шис ѵегзо тагі.— 
р) съ асе.: сагйіпет (*)*): ѵегзо дгайи 
или рейе (*[*). — Ь) какъ воен. і. 1.: аідт 
(Ьозіез, едиііез и т. п.) іп йі§ат, обра¬ 
тить въ бѣгство; тк. (безъ іп йі§ат) 
а^тіпа (•}*): РЬіІірріз ѵегза асіез геіго, 
потерянное сраженіе при Ф. (ѣ): ііег 
геіго, повернуть назадъ: іег§а или зе, 
обратить тылъ, обратиться въ бѣгство, 
бѣжать: тк. ѵегіеге (зс. зе) іп йі*ат. — 
с) о мѣстномъ положеніи, особ, какъ 
геогр. і. і., гейех., ЗсуіЬагит §епз аЬ 
огіепіе ай зеріетігіопет зе ѵегііі, оби¬ 
таетъ къ сѣверо-востоку; тейіаі., ѵег¬ 
зит еззе съ іп иди ай с. асе., бытъ 
обращену куда-н., лежать, езі ѵегза 
РасЬупоз ай аизігоз (къ югу •(•): іепе- 
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зігае іп ѵіаш ѵегзае, выходятъ на ули¬ 
цу.— В) карт.: 1) вооб.: а) вооб.: а) по 
вопросу куда? сса) съ ргаер.: іп поз 
ѵегіііѳ ігаз: раігет аЬ аііепіз іп зиоз 
ѵегііззе зирегЬіат; разз., зитта сигае 
(главная забота) іп Возіагит ѵегза езі: 
іп асітігаііопет ѵегзиз (гех): ѵегіі сег- 
Іатіпѳ ігагит ай саейет, быть побу¬ 
ждаемую, тейіаі., іп ^иет (Зсіріопет) Іит 
отпіз сіѵііаз ѵегза езі, взоры всѣхъ 
гражданъ были обращены на него: раіег 
Іоіиз іп Регзеа ѵегзиз, всецѣло предав¬ 
шійся Персею; гейех. безъ зе, напр. 
рсгісиіит іп сгейііогез а йеЪіІогіЪиз ѵег¬ 
іегаі: отпіз іга Ъеііі ай рориіаііопет 
ѵегііі: ѵегіегаі регісиіит іп Еотапоз.— 
рр) съ а<1ѵ.: ^ио зе ѵегіегеі, пезсіеЬаі, 
онъ не зналъ, что дѣлать. — р) съ асе.: 
ѵегза Іег^а <1е<1еге атіеіііаѳ. — Ь) день¬ 
ги, доходы обращать куда-н., т.-е. ех 
Ша ресипіа та^пат рагіет айзѳ, при- 
своивать себѣ: Іііет іп зиат гет, при¬ 
суждать въ свою пользу предметъ спор а.— 
с) обращать въ хорошую или дурную 
сторону = относить къ чему, съ іп с. 
асе. или съ <1а1. по вопросу къ чему? 
а) въ сужденіи, истолковывать, толко¬ 
вать, смотрѣть какъ на гс, вмѣнять во 
что, а^й іп зиат сопіитеііат: аЦй 
іп егітеп: зіЬі ѵіііо, ^иой еіс.: іп рго- 
йі§іит ѵегза езі Іетрезіаз, приняли за 
дурное знаменіе. — р) въ выполненіи — 
давать такой или иной оборотъ (конецъ), 
и гейех. (безъ зе) и разз. тейіаі., при¬ 
нимать такой или иной оборотъ, такъ 
или иначе кончаться, имѣть исходъ, со- 
дпотеп іп гізит, поднимать на смѣхъ (*(•); 
гейех., йеігітѳпіит іп Ьопит ѵегіегеі: 
диой Ьепе ѵегіаі; тейіаі., іасіит езі 
ѵегзит іп Іаисіет. — <І) въ сужденіи на 
кого или что (какъ на виновника, при¬ 
чину) обращать что-н. = кому или чему 
приписывать, аіф геі йесиз ай Іе^аіоз: 
отпіит зесипйогит айѵегзогипцис саи- 
заз іп йеоз: ^иит гет аііі іп зирегЬіат 
ѵегіеЬапІ. — 2) въ част.: а) что-н. мѣ¬ 
нять, перемѣнять, измѣнять, «) нѣчто 
вещественное: аизіег іп Аігісит зе ѵег¬ 
ііі, смѣнился югозападнымъ вѣтромъ.— 
р) обстоятельства: ^зіа: диае теа 
сиіра іиат тепіет ѵегііі? (*|*): диае 
зсиіепііа 1е (тебя = твой образъ мыслей) 
ѵегііі; (*)*); гейех., йэгіипа ^ат ѵегіегаі, 
измѣнило; тейіаі., ѵійеіѳ ^иат ѵегза еі 
тиіаіа іп рергет рагіет зіпі отпіа, 
измѣнилось и перемѣнилось все къ худ¬ 
шему. — Ь) весь предметъ по его наруж¬ 
ному виду перемѣнять, превращать, рес- 
Іога іп зііісет (*(-): аідй іп Іарійет; 

гейех. и тейіаі. — перемѣняться, пре¬ 
вращаться, становиться чѣмъ, зе іп 
отпез іасіез (*(*); тейіаі., ѵегіі іп рагѵа 
апітаііа (*(•); съ асе. гезр., іогтат (въ 
отношеніи формы) ѵегіііиг огіз апіщиит 
іп Виіеп (1).— с) сочиненія переводить, 
аппаіез ех бгаесо іп Ьаііпит зѳгто- 
пет. — й) какъ госуд. 1. 1., ѵ. зоіит, 
покинуть страну, выселиться изъ страны, 
особ, объ удаляющихся въ изгнаніе (отс. 
часто съ добавленіемъ ехіііі саиза). — 
II) прѳгн., А) = поворачивать въ раз¬ 
ныя стороны, вертѣть, гейех. ѵегіеге зе 
и разз. ѵегіі тейіаі. вращаться, вер¬ 
тѣться, АА) соб. и пер.: 1) соб.: Іитіпа 
(о Горгонѣ *(•); тейіаі., ѵегіііиг іпіегеа 
саеіит еі гиіі (выходитъ изъ о.) Осеапо 
Кох (і*). — 2) пер., и именно тейіаі. 
ѵегіі, а) о лицахъ, вращаться, сновать, 
іпіег ргітоз (*(•): зиѣ ройіЬиз отпіа ѵегіі 
ге^щие ѵійеЬипІ, увидятъ все подъ своими 
ногами (== у своихъ ногъ) и подъ своею 
властью (і*).— Ь) о времени = прохо¬ 
дить, зерііта розі Тго]'ае ехсійіит ^ат 
ѵегіііиг аезіаз (і*); особ, въ рагі., іпіга 
йпет аппі ѵегіепііз, въ продолженіе исте¬ 
кающаго года: аппо ѵегіепіе, въ те¬ 
ченіе года.—ВВ) карт.: 1) вооб.: зііпш- 
Іоз зиЬ ресіоге, побулсдать сердце къ 
вдохновенію (і*). — 2) въ част., и имен¬ 
но тейіаі. ѵегіі, въ извѣстной области 
вертѣться = заключаться, осповывать- 
ся, покоиться, зависѣть, іп ^ио саиза 
Ша ѵегІеЬаІиг, къ области котораго при¬ 
надлежалъ тотъ процессъ: іп пціогѳ 
йізегітіпе йоті гез ѵегІеЬаІиг, находи¬ 
лось: Іоіит ій ѵегіііиг іп ѵоіипіаіе РЬі- 
Ііррі: іп ео ѵісіогіат ѵегіі, это имѣетъ 
рѣшающее значеніе для побѣды: ^иит 
сігса Ьапс Геге сопзиііаііопет йізсеріаііо 
отпіз ѵегіегеіиг; съ айѵ., іЬі зшптат 
гегит Ъеііцие ѵегіі, тамъ рѣшается судь¬ 
ба государства и войны; ітрегз., ѵегіѳ- 
Ьаіиг, иігит... ап еіс., обсуждали во¬ 
просъ О ТОМЪ, ЛИ... ИЛИ 2С. — В) = 
іп ѵегіеге, соп ѵегіеге, переворачивать, 
перевертывать, АА) (поэт.) соб.: 1) вооб.: 
а) вооб.: заерѳ зШит (у): агта (въ 
печальномъ шествіи *[*). — Ь) какъ земле¬ 
дѣльи. 1. 1., плугомъ или мотыкою взры¬ 
вать, пахать, Іеггат агаіго; о гребцахъ 
взрывать, взбивать, й^еіа ѵегза Іасегііз.— 
с) сосудъ опрокидывать, ит.о. опораж¬ 
нивать, осушать, сайиз поп апіе ѵегзиз, 
еще непочатой: сгаіегаз, опорояснять.— 
2) въ част., насильно опрокидывать, 
низвергать, валить, разрушать, ігахтоз: 
агсез: тоепіа аЬ іто (до основанія): 
ѵегзі репаіез. — ВВ) карт.: ниспровер- 
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гать, уничтожать, губить, гез РЬгу^іаз 
Ішиіо (|): сипсіа зесиш (*}-). 
ѵёгп, ііз, п. I) вертелъ. — И) мета¬ 

тельное копье, дротикъ. 
1. ѵсгйт, айѵ. дѣйствительно, об. 

для обозначенія сильнаго, рѣшительнаго 
противоположенія, въ дѣйствительности 
же, но; особ, въ соединеніи поп тойо 
(іапіит, зоіит)... ѵегит еііат, не толь¬ 
ко... но далее (но и); отс а) при пере¬ 
ходѣ къ другому предмету, но, однако, 
у сил. ѵегит епіт, ѵегит епіт ѵего, но 
въ самомъ дѣлѣ. — Ъ) при прерваніи 
рѣчи, но, впрочемъ, ѵегит диійет Ьаес 
Ъасіепиз. 

2. ѵёгйт, і, п. см. ѵегив, а, пт. 
ѵёгитіатёп (ѵёгппіатеп), соп^. 

однакоже, однако, иногда = говорю я. 
ѵёгиз, а, пт, I) истинный, на истинѣ 

или дѣйствительности основанный, дѣй¬ 
ствительный, настоящій (прот. йсіиз, 
зітиіаіиз, Ызпз) а) вооб.: огасиіа, 
діогіа, іітог* атіеиз: зі ѵегит езі, 
(если вѣрно, если это фактъ), ^иой 
пето пе^аі, иі еіе, (ср. И); зиЪзі., ѵе¬ 
гит, і, п. истина (прот. іаізит, тепйа- 
сіит). — Ъ) въ част., неподдѣльный, 
непритворный, искренній, айесіиз (чув¬ 
ство). — II) пер.* 1) на разумѣ, нрав¬ 
ственности основанный = сообразный съ 
здравымъ разсудкомъ, разумный, спра¬ 
ведливый, Іех, саиза; отс ѵегит езі, 
разумно, справедливо, съ асе. с. іпі. 
или съ иі с. сону: зі ѵегит езі, если 
(взглядъ или пололсеніе) справедливо, 
вѣрно, съ асе. с. іпі. — 2) правдивый, 
заслуживающій довѣрія, честный, ѵе- 
гіззітиз ^ийех, въ высшей степени добро¬ 
совѣстный. 
ѵёгіііит (ѵеггйіит), і, п. метатель¬ 

ное копье, дротикъ (31/г фута длиною, 
съ желѣзнымъ наконечникомъ въ 5 дюй¬ 
мовъ). 

*'ѵёгбіпз, а, пт, вооруженный копьемъ, 
дротикомъ (•{-). 

* ѵёзапіа, ае, і*. сумасшествіе, сума¬ 
сбродство (+). 

ѵёзаппз, а, пт, сумасшедшій, сума¬ 
сбродный, Іео, разъяренный (у); поэт, 
пер., о неодуш. и аЪзіг., страшный = 
очень сильный. 
ѵезсог, ѵезсі, I) питаться, ѣсть, а) 

вооб., съ аЫ., Іасіе еі сагпе: Ьитапіз 
согрогіЬиз; аѣзоі., ѵезсепіез зиѣ итЬга 
(въ тѣни): агдепіит ай ѵезсепйит іас- 
іит* столовое серебро (сер. посуда). — 
Ь) (аѣзоі.) прегн. = кушать, обѣдать, 
ужинать, зиѣ итЬга. — II) пер., вооб. 
внушать, наслаждаться, пользоваться, 

ѵоіиріаііѣиз: аига аеіѣегія, дышать, 
жить (*(*). 
ѵезсиз, а, ит, а) изнурительный, ра- 

раѵег, истощающій землю (і*). — Ъ) чах¬ 
лый, тощій (= содержащій мало пита¬ 
тельнаго вещества), заіісит ігопйез (*(•). 

уёзіса, ое, Г. пузырь, особ, мочевой, 
ѵезісат іепйеге, надувать пузырь (*}■). 
ѵезра, ае, Г. оса. 
ѵезрёг, рёгіз, т. и ѵезрёг, рёгі, т. 

I) вечерняя звѣзда. — И) теіоп.: а) 
вечеръ, ргіто ѵезреге, въ началѣ вечера, 
тк. ргіта ѵезрегі; зиЬ ѵезрегит, подъ 
вечеръ; аЪІ. айѵ., ѵезреге и ѵезрегі, 
вечеромъ, поздпо; отс. въ погов., ^иій 
ѵезрег іегаі, іпсегіит езі, неизвѣстно, 
что будегъ завтра: ^иій ѵезрег зегиз 
ѵеѣаі (принесетъ), зоі ііѣі зі^па йаѣіі 
(|) — Ь) (поэт.) западъ. 
ѵезрёга, ас, Г. вечеръ, вечернее вре¬ 

мя, ай ѵезрегат, къ вечеру: ргіта ѵѳз- 
рега, въ началѣ вечера. 
ѵезрёгазсо, аѵі, сге, вечерѣть, ѵсз- 

рсгазсепіе саеіо, когда начнетъ вече¬ 
рѣть, вечеромъ, 

ѵезрёгё, ѵезрегі, см. ѵезрег. 
ѵезрегііпиз, а, ііт, вечерній, I) соб.: 

зепаіиз сопзиііа, постановленія, состояв¬ 
шіяся вечеромъ; ѵезрегііпіз іетрогіѣиз, 
по вечерамъ; поэт, пер., зі ѵезрегііпиз 
зиѣііо іе орргеззегіі Ьозрез, вечеромъ: 
ѵезрегііпит регегго Гогит, вечеромъ — 
II; (поэт.) теіоп., западный, гедіо. 

ѵезіёг (ѵозіёг), іга, 1шт, ргопот. 
розз., вашъ, вамъ принадлежащій, I) 
зиіу.: пціогез ѵезігі. — зиЬзі., ѵезігит, і, 
п. ваше. — II) оЪ]. = къ вамъ, ойіо 
ѵезіго. 
ѵезііЬйІит, і, п. I) передній дворъ 

дома, іетріі: сигіае. — II)'пер., входъ, 
игЬіз: іп ѵезііѣиіо Зісіііае. 
ѵезіі^Іит, Іі, п. I) асііѵ. = ступня, 

подошва, А) соб.: ѵезіідіа ропеге §га- 
ѵііег, тяжело ступать. — В) теіоп.: 1) 
слѣдъ отъ ноги, а) соб.: а) о людяхъ, 
ѵезіідіит Гасеге іп іого, ходить по ф.: 
ѵезіідііз аЦт зедиі или соп8е^иі, слѣ¬ 
довать за кѣмъ по пятамъ: ѵезіідііз іп- 
зіаге. — /9) о животныхъ, аіеіпт ѵезіі- 
&іа. — Ь) пер., вооб. оставленный слѣдъ, 
Зесшпапае тиПегіз ѵезіідіа: ѵегЬегит.—• 
с) карт.: «) вооб.: аіф ѵезіідііз іп§ге- 
Зі или іпзізіеге, ѵезіідіа а1с}з регзедиі, 
итги по чьимъ слѣдамъ, подражать ко¬ 
му. — /9) слѣдъ, знакъ, признакъ, ѵезіі- 
&іа зееіегіз, аѵагіііае.—2) (поэт.) ступня 
(нижняя часть ноги [рез]), ѵезіі^іа пийа 
зіпізігі рейіз: ѵезіідіа аІЬа ргіті рейіз 
(передней ноги). — И) разз. = мѣсто, на 



уезіі^о — 891 ѵёіизіаз 

которомъ кто или что стоитъ или стояло, 
a) соб.: а) вооб.: іп зио ѵезіфо шогі 
таііе диат іи^етс. — Р) пепелище, по¬ 
жарище, іп ѵезіідііз Ьщиз игЬіз. — Ь) 
пер., моментъ, мгновеніе: іп іііо ѵезіі- 
§іо іетрогіз; отс. абѵ., ѳ (ех), іп ѵезіі- 
(ро, тотчасъ, немедленно. 
ѵсзіі&о,аѵі,агс, 1) отыскивать, искать, 

Тпгпит, саизаз. — И) теіоп., выслѣжи¬ 
вая находить, регГидаз еі іи^іііѵоз іп- 
^иі^еп<1о. 
ѵезіітепіиш, і, п. I) платье, одежда.— 

II) покрывало, коверъ. 
ѵезііо, Іѵі и Іі, Ниш, іге, одѣвать, 

I) соб. и пер.: а) соб.: Ьошіпез ^иіп(1е- 
сіш шаіе ѵезіііі: азрегѳ ѵезіііиз, въ 
грубой одеждѣ: реШЬиз зипі ѵезіііі. — 
b) пер., покрывать, украшать, осиіоз 
шетЬгапіз ігаЬез а§§егѳ: ТаЪигпит 
оіей, васажнвать (у): зе дгатіпѳ (о зе¬ 
млѣ ; топіез ѵезіііі зііѵіз: тк. шопіез 
ѵезіііі, покрытыя растительностью. — 
И) карт.: іпѵепіа огаііопе, изложить.— 

синкоп. шрегГ ѵезііЬаі (|). 
ѵезііз, із, $. одѣяніе, а) одежда и 

именно* а) зіпд. соііесі., платье, какъ 
полный костюмъ, Ііпіеа: сашііба (прот. 
богсМа): ѵезіеш шиіагѳ, перемѣнить 
костюмъ; въ част. = надѣть траурное 
платье.— $) ріиг. ѵезіез, платья, одѣя¬ 
нія, іисаіае еі шегеігіеіаѳ ѵезіез. — Ь) 
покрывало, коверъ, которымъ покрывали 
еофы (сполна ѵезііз зіга§иІа), ргеііоза. 

ѵсзііійз, йз, ш одѣяніе, одежда, ти- 
ііеЬгіз: ѵезіііит тиіаге, перемѣнить 
одежду, т.-е. надѣть трауръ: аі ѵезіі- 
іит зиит гейігѳ, оставить трауръ. 
ѵёіёгапиз, а, ит, старый, Ьозііз* особ, 

о солдатахъ, тііііез ѵеіегапі, и одно 
ѵоіегапі, старые, испытанные, долго слу¬ 
жившіе солдаты, ветераны (прот. ііго- 
пез)« Іепіо ѵеі. (или ехегсііиз ѵѳі.), 
состоящій изъ старыхъ, заслуженныхъ 
•солдатъ. 

* ѵёіёгазсо, ёге, старѣться. 
ѵёіёгаі&г, бгіз, т. постарѣвшій по¬ 

сѣдѣвшій 8а какими-нибудь занятіями, 
а) вооб., пріобрѣтшій навыкъ, опытный, 
іп сапзіз. — Ь) въ част., въ дурномъ 
смыслѣ, плутъ, пройдоха. 
ѵёіёгаібгіиа, а, пш, рутинный, ша¬ 

блонный. 
ѵёіегппв, і, т. спячка, сонливость, 

вялость. 
ѵёШшп, і, п. а) (позт.) запретное, 

лііішиг іп ѵсіііит, стремимся къ гс 
•(*(-). — Ь) запрещеніе (об. въ ріиг., въ 
«розѣ толькоіиззаѵеіііа^'азза еіѵеіііа). 

ѵёіо, ѵёійі, ѵёШит, аге, запрещать, 

не дозволять (прот. зиЪеге), а) съ асс- 
с. іпГ., ѵаііо Іс^аіоз Саезаг «іізсебвге 
ѵѳіиегаі: Іех реге^гіпит ѵеіаі іп тигит 
азсепсіегѳ; разз.съпот. с. іпГ., диісіпат 
ісі еззоі, диосі гезріеегѳ ѵеіііиз еззеі 
(ему было запрещено), адііаЬаі апіто.— 
/?) съ іпГ.: іех гесіѳ іасеге ^иЬеі, ѵеіаі 
<1е1іпдиеге. — у) со слѣд. иі, пѳ иди (послѣ 
отрндат. предл.) диотіпиз с. сощ., или 
съ однимъ соп).: зіѵе .іиЬеЬаі, иі Гасе- 
гет (^ііісі, зіѵе ѵеіаЬаі (*(-): ебіеіо ѵеіиіі, 
пе диіз зе ргаеіег Ареііет ріп^егеі (|).— 
д) съ асе., и именно аа) съ асе геі: 
Ьеііа (і*): диісі ]иЬеаіѵо ѵеіеіѵѳ, разз., 
ѵеіііаѳ іеггаѳ (*)-): ѵеіііа ІееіЬиз аіеа 
(+)• — РР) съ асе. регз.: диит Оваесоз 
ѵегзіеиіоз Гасегет, ѵеіиіі те іаіі ѵосѳ 
(Іиігіпиз (*)*); разз., асіа адітоз, яио(і 
ѵеіатиг ѵеіеге ргоѵегЬіо. — е) аѣзоі.* 
ѵеіо (о трибунахъ): гез ірза ѵеіаі (*[*): 
Іех ,|иЪеі аиі ѵеіаі: зі ѵеіаі аизрісіит (і*). 
ѵёійіиз, а, ит, староватый, довольно 

старый. 
ѵёійз, ѵёіёгіз (вм. некласс. ѵеіегіог 

сотр. ѵеіи8Ііог),зир. ѵёіеггітив, старый, 
I) асу.: а) въ прот. молодому, зепаіогез: 
зепесіиз (*)■) — Ь) въ прот. новому, па- 
ѵіз: зѳпаіог ѵеійз еі руаѵіз аеіаіе* ѵ. 
тііііез, долго служившіе: тк. ехегсііиз: 
сепіигіопез. — с) въ прот. теперешнему, 
прежде бывшій, прежній, беіісіит, ехег¬ 
сііиз, ігіЬипі, гез, іппосѳпііа: тк. ѵеіе- 
гез еі, иі аіипі, ргізсі ѵігі, древнія вре¬ 
мена и, какъ говорятъ, сѣдая старина.— 
И) зиѣзі.: а) ѵеіегез, ит, т. предки, 
прародители. — Ь) Ѵеіегез, шп, і. (зс. 
іаѵегпае), старыя мѣняльныя лавки на 
южной сторонѣ римскаго форума (прот. 
ІЧоѵае). — с) ѵеіега, ит, п. старое, 
прошлое, прот. ргаезепііа: 8і ѵеіега 
(прошлое) тіЬі і&поіа (зипі): ѵеіега отіі- 
іеге, оставить въ сторонѣ старое. 
ѵёіпзіаз, аііа, і, старость, I) соб.: 

1) вооб., старость, давность, роззеззіо- 
піз. іагсіа, разслабляющій старческій 
возрастъ (}) типіеірішп ѵеіизіаіе ап- 
іідиіззітит, одинъ изъ самыхъ старин¬ 
ныхъ муниципальныхъ городовъ. — 2) 
въ част., древность (какъ время, такъ 
и люди того времени), старина, сопіга 
отпіа ѵеіозіаііз ѳхетріа. — II) пер.: 
1) глубокая старость = продолжитель¬ 
ность времени, продолжительное суще¬ 
ствованіе, продолжительное лежаніе и 
т. п., а) о вещ., тиііа &§гі ейегипі 
тапи диаезііа, диае ѵеі зіаііт сопзитап- 
іиг ѵеі ѵеіизіаіі сопйііа ташівпіцг: 
ѵеіизіаіет іеггѳ, выдерживать долгоѳ 
лежаніе. — Ъ) о писателяхъ и ихъ про* 
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И8веденілхъ, ѵеіизіаіет іегге (•}*) шш 
регГеггс* пережить свой вѣкъ, продол¬ 
жать пользоваться извѣстностью у по¬ 
томковъ. — с) объ обстоятельствахъ, Ьа- 
ѣеге ѵеіизіаіет, быть старымъ: согуиіісіі 
ѵеіизіаіе (старымъ знакомствомъ, старою 
дружбою), оШсііз, Ъепеѵоіепііа: ѵеіи- 
зіаіе (опытностью, пріобрѣтенною съ 
годами), агіійсіо іи іасііе ѵісізіі.—2) по¬ 
томство, потомки, де те пиііа ипщиат 
оЪтпіезсеі ѵеіизіаз: зі йдет іапіо орегі 
езі Іаіига ѵеіизіаз (*(•). 
ѵёіизіиз, а, ит, старый, съ давняго 

времени Существующій, поддердсиваемый, 
I) вооб.: а) вооб.: оррідит (•(*): Ьозрі- 
ііит, дізсірііпа. — Ъ) старый по лѣтамъ, 
ѵеіизііззітиз ех сепзогіЬиз. — И) въ 
част., старинный, ѵеіизііог еі Ьоггідіог 
Ше, стиль его больше отдавалъ стариною 
и отличался большею шероховатостью 
(о Леліи, какъ ораторѣ). 
ѵехаііо, бпіз, $. а) тягость, трудность, 

ѵиіпегіз. — Ь) мученіе, дурное обраще¬ 
ніе, асегЬіззіта, зосіогит. 
ѵехаібг, огіз, т. мучитель, игЬіз. 
ѵехіііагіиз, Й, ш. знаменоносецъ, зна¬ 

менщикъ. 
ѵехіііиш, і, п. знамя, штандартъ ма- 

нипуловъ, особ, конницы, ветерановъ, 
союзниковъ, І)соб.: ѵехіііит іоііеге, под¬ 
нять знамя (для основанія военной коло¬ 
ніи = водрузить энамя); знамя, какъ 
внакъ, къ которому стекаются военныя 
силы; красное энамя, какъ знакъ къ 
сраженію или выступленію изъ лагеря, 
выкидываемое на палаткѣ полководца 
или на адмиральскомъ кораблѣ, ѵехіііит 
ргоропеге: ѵехіііо зі&пит дате. — И) те- 
іоп., солдаты принадлежащіе къ одному 
внамени, рота. 
ѵехо, аѵі, аіит, аге, I) приводить въ 

сильное движеніе, гонять туда и сюда, 
гаіез (|); пиЬіІа саеіі (о вѣтрѣ •(*). — 
П) пер., не давать покоя, тревожить, 
притѣснять, угнетать, а§гоз, тревожить 
набѣгами, опустошать, Зісіііат: Ьозіез: 
пхогет: а^т ѵегЬіз, бранить кого. 
ѵіа, ае, і. дорога, I) соб.: 1) сопсг., 

a) дорога, тііііагіз, большая дорога: 
ѵіае зе соттіііеге: ѵіа іге, итти по до¬ 
рогѣ, по прямому пути: дате аіеіѵіат, 
дать кому дорогу, посторониться предъ 
кѣмъ; но дате аіеі ѵіат рег йтйшп, 
дать кому позволеніе проѣхать черезъ 
гс: ѵіат іасеге или арегіге, проложить: 
ѵіат іпіге или іп^геді: зі&паі ѵіат (путь, 
который должна пролетѣть стрѣла *{•): 
ѵіат герегіге поп роззе (о рѣкѣ *(•). — 
b) улица, въ городѣ, лагерѣ, заога, 

ігапзѵегза. — с) проходъ, а) каналъ въ* 
животномъ организмѣ, пищеварительный4 
каналъ (*}*) или дыхательное горло. — 0} 
щель, трещина, йпдеге іп зоіідшп сипеіЗ' 
ѵіат (*}*). —2) аЬзіг., путь, путешествіе, 
маршъ, іп ѵіа: де ѵіа Іап^иеге, отъ пу¬ 
тешествія: ѵіат іасеге, итти (■}*): гесіа 
ѵіа, прямымъ путемъ, прямо: ипат ііЬі 
ѵіат еі регрѳіиат еззѳ ѵеііепі (чтобы 
ты никогда не возвращался); въ прот. 
къ таге (путешествіе по морю) = путе¬ 
шествіе сухимъ путемъ, Іаззиз тагіз еі 
ѵіагит (|): іаедіо ѵіагит ас тагіз. — 
II) карт.: 1) вооб.: Ьаес ѵііаѳ ѵіа: де 
ѵіа (съ прямого пути добродѣтели) де- 
седеге: иіі ѵіа, держаться средины. — 
2) въ част.: а) путь = средство, ЬаЪео 
сегіат ѵіат: ѵіат ігаидіз іпіге, всту¬ 
пить на путь обмана, прибѣгнуть къ об¬ 
ходу. — {$) путь, метода, правило, спо¬ 
собъ, образъ, ѵіаз оріітагит агііит іга- 
деге, преподать пути, ведущіе къ познанію 
наукъ: рег отпез ѵіаз Іеіі; отс. ѵіа, 
методически, правильно, въ надлежащемъ 
порядкѣ, діееге, рго^геді; ѵегЬ. гаііопо 
еі ѵіа, методично и въ надлежащемъ по¬ 
рядкѣ. 

ѵіаііепт, і, п. а) путевыя деньги, 
деньги на дорогу, дорожно-кормовыя 
деньги. — Ь) сбереженіе (солдатское, по¬ 
средствомъ ли экономіи, или отъ про¬ 
дажи добычи). 
ѵіаібг, огіз, т. I) путешественникъ, 

путникъ. — И) хожалый, вѣстовой. 
ѵіЪго, аѵі, аіит, аге, I) іг. приво¬ 

дить въ дрожаніе, трясти, встряхивать, 
качать, махать, размахивать, а) вооб.: 
ѵезіез: ѵіЬгагі тетЬга ѵідегез (что дро¬ 
жатъ !). — Ь) копьемъ и т. п. размахи¬ 
вать (поэт, и послѣ-авг. тк. = съ раз¬ 
маху бросать, метать), Ьазіаз, зісаз: 
іиітіпа (•[•): ѵіЪгаіиз аЪ аеіЬеге М^ог 
Ж. — с) завивать, егіпез ѵіЬгаіі (I).— 
II) гейех. трястись, дрожать, а) о чле¬ 
нахъ г с, ігез ѵіЪгапі Ііпдиае (1*). — Ь) о 
блестящихъ предм., сверкать, блестѣть, 
діадіиз ѵіЬгапз (у).— с) о молніи, стрѣ¬ 
лахъ, сверкать. 

* ѵіЪигппш, і, п. гордовина, калина- 
гордовикъ (растеніе *)•). 
ѵісаппз, а, пт, живущій въ деревнѣ, 

деревенскій, Тітоіііез іііе ѵісапиз; ріиг. 
зиЬзі., ѵісапі, Огит, т. деревенскіе жи- 
ели, поселяне. 
ѵісагіиз, а, ит, заступающій чьѳ-л. 

мѣсто, замѣняющій кого, іідез атіеогит; 
отс. зиЬзі., ѵісагіиз, Іі, т. а) засту¬ 
пающій чьѳ-л. мѣсто, исправляющій* 
должность, особ, преемникъ по испол— 
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доенію обязанностей.—Ь) въ част., помощ¬ 
никъ невольника (нанимаемый имъ себѣ 
па свой счетъ). 
ѵісаііт, аЛу. I) изъ улицы въ улицу, 

ло улицамъ. — II) изъ деревни въ де¬ 
ревню, по деревнямъ, въ деревняхъ, 
ЬаЬііаге. 
ѵісё, ѵісёш, см. ѵісіз. 
уісёпі, ае, а, но двадцати* 
ѵісез, см. ѵісіз. 
* ѵісёзітагіиз, а, пт, къ двадцатой 

части относящійся, аигшп, двадцатая 
часть покупной цѣны раба при отпущеніи 
его на волю. 
ѵісёзітиз и (но не у Циц.) уі^ёзітпа, 

а, пт, двадцатый; отс. зиЪзі., ѵісезіта, 
ае, і. (зс. рагз), двадцатая часть, особ, 
какъ пошлина. 
уісіа, ае, і*. бобовина, журавлиный 

горохъ. 
уісіёз (ѵісіепз), айѵ. двадцать разъ; 

отс. Н$ ѵісіез, 2000000 сестерціевъ. 
ѵісіпаііз, е, сосѣдній, Ъеііа, съ сосѣ¬ 

дями: ай изшп ѵісіпаіет, для употре¬ 
бленія сосѣдей. 
тіеіпіа, ае, Г. сосѣдство, Ьіс ѵісіпіае, 

здѣсь по сосѣдству; пер. = сосѣди. 
ѵісіпііаз, аііз, сосѣдство, іп еа ѵі- 

-сіпііаіе, въ окрестностяхъ того мѣста; 
пер. = сосѣди, окрестные жители. 
тіеіпиз, а, иш, I) сосѣдній, въ сосѣд¬ 

ствѣ живущій, по сосѣдству (по близости) 
находящійся, оррійа, таге Ьеііит (по 
сосѣдству), ^§іа (сосѣдей); съ йаі., 
зейѳз ѵісіпа азігіз (*(*); отс. зиЪзі., а) ѵі- 
сіпиз, і, т. и ѵісіпа, ае, ?. сосѣдъ, со¬ 
сѣдка (по дому или имѣнію).—Ь) ѵісіпа, 
Огит, п. сосѣдніе пункты, сосѣдняя мѣст¬ 
ность, окрестность, зопііи ріиз циат ѵі¬ 
сіпа Гаіідаѣ (|). — И) прегн., близкій, 
Іаіопа ѵісіпа ай рагіепйит. 
уісіз (какъ §еп., пот. не встрѣчается), 

гіеёт, тіее; ріиг. тісез (пйт. и асе.) и 
ѵІсіЬиз (йаі. и аЫ.), чередованіе, смѣна, 
перемѣна, I) соб.: 1) вооб.: ѵісѳ ІЬгіи- 
пагшп Ьишапагит ѵегза ѵісе, наобо¬ 
ротъ: ріиз зішріісі ѵісѳ, болѣе одного 
раза (^): Ъас ѵісе зегтопшп, во время 
втого оживленнаго разговора (•)•): пох 
рега^іі ѵісеш, смѣняется днемъ (■}•); ріиг., 
тиіаі іегга ѵісѳз, принимаетъ новый видъ 
(*(*): рега^еге ѵісез, подвергаться измѣ¬ 
ненію, измѣняться (*(•): уі^іііаглт ѵісез 
зегѵаге, поперемѣнно караулить: сиг 
ѵісіЬиз іасЬіз сопѵіѵіа іпеапі (поочеред¬ 
но +); отс айѵ. рег ѵісез, поочередно: 
4ц ѵісет (или іпѵісет), рѣже одно ѵісет, 
іп ѵісез, поочередно, одинъ за другимъ, 

<88аимно. — 2) въ част.: а) воздаяніе, 

взаимная услуга, оШсіі ргаезѳпііз: ѵісез 
зирегЬае, возмездіе за надменность (і*): 
геййеге ѵісет аіеі геі, отплатить, воз¬ 
дать за что: аісі геййеге ѵісѳз, отпла¬ 
тить кому за склонность (= взаимно 
полюбить любящую +). — Ъ) перемѣна 
счастья = судьба, участь, жребій, ѵісет 
зиат беге: сопѵегіегѳ Ьитапат ѵісет 
(•)*): таезіиз поц зиат ѵісет, зей іга- 
ігит; ріиг., тіііогез ѵісез іогіипае.— 
с) ріиг. ѵісез, случайности на войнѣ, 
опасности войны, ѵііагѳ ѵісез (+)• — И) 
пер., мѣсто, должность, роль; а) вооб.: 
а1с]’з: засга ге&іаѳ ѵісіз: ѵісеш оШсіі 
ехріеге, исполнять обязанность: іип^і 
соііз ѵісѳ, замѣнять оселокъ (-)*): ѵісеш 
ѵегі оЬІіпеге, производить такое же дѣй¬ 
ствіе, какъ истина: ѵісез ге^пі аЦиѳ 
ітрегіі. — Ь) айѵ., іп ѵісет іиат, по- 
зігат, вмѣсто или за тебя гс: іп ѵісеш 
аіф, подобно тому, какъ кто-н.: ѵісѳ 
аіф геі, наподобіе чего, какъ что-н. 
(напр. ѵісе огасиіі). 
ѵісіззіт, айѵ. поперемѣнно, въ свою 

очередь, съ другой (моей, своей гс) сто¬ 
роны. 

ѵісіззіі&йо, йіпіз, Г. смѣна, перемѣна, 
чередованіе. 
ѵісііша, ае, Г. жертвенное животное, 

жертва (умилостивительная или благо¬ 
дарственная; соб. и пер.). 

ѵісііт&гіпз, Іі, ш. служитель при 
жертвоприношеніи. 
ѵісібг, бгіз, ш. побѣдитель, а) соб.: 

а) аЬзоі.: въ приложеніи = одерживаю¬ 
щій или одержавшій побѣду, побѣдонос¬ 
ный, ѵ. ехегсііиз: ѵ. ецииз (*)•): ѵісіогет 
аЬіге, гейіге (тк. ех АШса), побѣдите¬ 
лемъ; поэт, о неодуш., сиггиз, тріум¬ 
фальная колесница.— /9) съ §еп.: отпішп 
^епііит: е^из ЬеШ: ОІушріаѳ ѵісіог (на 
Олимпійскихъ играхъ). — у) съ аЬ с. аЬІ.: 
ѵісіог аЬ (= возвращаясь побѣдителемъ 
отъ гс) Аитогае рориііз (*(•).— 6) съ аЫ.: 
Ъеііо сіѵііі ѵісіог. — Ь) пер.: апітиз 1і- 
Ьійіпіз еі йіѵіііагит ѵісіог, презирающій 
деньги и чувственныя удовольствія: рго- 
розііі, достигшій своей цѣли (*(*). 
ѵісібгіа, ае, і. побѣда, I) соб. на 

войнѣ: іпегиепіа: ѵісіогіае ігіитрЬиз, 
за побѣду: ѵісіогіае Ьеііогит, одержи¬ 
ваемыя въ войнахъ: ѵісіогіа йе Кота- 
піз йисіЬиз: ѵісіогіат Гегге ех аіцо (одер¬ 
жать надъ кѣмъ): ѵісіогіат ѳхегеегѳ 
(дать почувствовать): ѵісіогіат сгийеіі- 
іег ехегееге, жестоко воспользоваться 
побѣдою: ѵісіогіат асеггіте ѳхегеегѳ іп 
аіцт, дать кому весьма сильно почув¬ 
ствовать свою побѣду: ѵісіогі& иіі, же- 
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отоко пользоваться побѣдою.-*- И) пер.: 
a) вооб.: сегіатіпіз (въ спорѣ): у. <1е 
раігіЪиз: у. ех со11е&а.— Ь) предъ су¬ 
домъ, посепііззіта ѵісіогіа. 
ѵісіогіаіиз, і, т. полуденарій (сере¬ 

бряная монета съ чеканнымъ изображе¬ 
ніемъ Побѣды). 
уісігіх, Ісіз, і. пеиіг. рі. ѵісігісіа, 

побѣдительница, какъ приложеніе ^одер¬ 
живающій или одержавшій побѣду, побѣ¬ 
доносный, а) соб.: Іе&іопез, сіаззіз: іа- 
Ьеііае, донесеніе о побѣдѣ ф: агта 
ѵісігісіа. — Ь) пер., таіег ѵ. Шіае, поп 
ИЪісііпіз; отс. поэт, о достигшихъ испол¬ 
ненія своихъ желаній, о счастливыхъ. 
ѵісійз, из, т. I) образъ жизни, родъ 

жизни, жизнь, ргізііпиз. — II) пища, 
пропитаиіе, іепиіз (скудная п., бѣдный 
столъ): диоіісііапиз: ошпіиш апітапііит 
ѵісійз (ріиг.): ѵісіит диаегеге: гез, диае 
асі ѵісіит или одно диае (п. рі.) асі ѵіс¬ 
іит регііпепі, жизненныя потребности. 
ѵісйіиз, і, ш. деревушка, небольшое 

селеніе. 
ѵісиз, і, т. рядъ домовъ, а) въ городѣ, 

кварталъ, часть, улица, ѵісоз ріаіеаздие 
іпаесІШсаге.— Ь) внѣ города, а) деревня, 
селеніе.— р) хуторъ, мыза, диісі ѵісі 
ргозипі аиі Ьоггеа? (і*). 
ѵШІісбі, а(1ѵ. I) очевидно, конечно; 

ирон., для выраженія противоположности, 
изводите ли видѣть, понятно (понятное 
дѣло), конечно.—И) пер., для простого 
дополненія или объясненія, именно, ѵе- 
піззе іетриз ііз, диі іп іітоге іиіззепі, соп- 
^игаіоз ѵісіеіісеі (ІісеЬаі, иісізсепсіі зе. 

ѵійбп5? = ѵідезпе. 
ѵЫёо, ѵійі, ѵізит, ёге, видѣть, 

1) быть зрячимъ, 1) обладать способ¬ 
ностью зрѣнія и, благодаря этой способ¬ 
ности, различать предметы, а) аЬзоІ.: 
зепзиз ѵібешіі, чувство зрѣнія: Ъепе ѵ. 
осиііз, имѣть хорошіе глаза, хорошо ви¬ 
дѣть: диатп Іоп&е ѵісіетиз? какъ далеко 
проникаетъ нашъ взоръ? — р) съ асе.: 
аі Ше пезсіо диі шіііѳ еі осіо^іпіа зіа- 
(Ііа диоб аЬеззеі-ѵісІеЪаі (могъ видѣть 
предметы наразстояніиІОЗО стадіевъ).— 
2) прегн., ймѣть открытые глаза, гля¬ 
дѣть = проснуться, ^атдие ѵібепіі шо- 
гіз іетрога рів^іі ф. — И) видѣть,, 
А) видѣть, увидѣть, АА) соб. и пер.: 
1) соб.: а) вооб.: аідт: Саіиіі Сита- 
пит ех ео Іосо: съ рагі. (какъ допол¬ 
неніе): аідт сегіапіет ри^піз, саІсіЬиз 
(какъ онъ борется); съ асе. с. іпі., диит 
зиоз іпіегіісі ѵібегепі: зсіпбі ѵібегез ѵіп- 
сиіа (можно было видѣть, какѣ іс).— 
b) видѣть въ жизни, «) дожить до чего, 

иііпат еит сііет ѵісіеат, диит еіс. — 
р) въ жизни, въ извѣстное время испы¬ 
тать что-н. дурное иди хорошее, пере¬ 
жить, сіагіззітаз ѵісіогіаз аеіаз позіга 
ѵісііі: педие іп іат тиіііз аппіз сищздие 
ех зиа зіігрѳ іипиз ѵісііі; поэт, о не¬ 
одуш., еі сазиз аЪіез ѵізига тагіпоз.— 
2) пер. = замѣчать, съ асе. с. іпі., ти- 
&іге іеггат (■(*): зігіеіеге зизиггоз (■}*).— 
ВВ) карт., какъ бы умственными гла¬ 
зами видѣть, 1) = видѣть, понимать, 
аідеі апіто (видѣть, постигать или пред¬ 
видѣть): аідт или аідеі іп зотпіз или 
зесипсіит диіеіет, или рег зотпит, рег 
диіеіет (во снѣ): зотпіа: ріиз, быть 
дальновидпѣе: ріиз іп ге риЪІіса, быть 
дальновиднѣе въ политикѣ: іп ео ірзо 
рагшп ѵісіеге, обнаруживать мало пони¬ 
манія; съ асе. с. іпі., ѵісііі пга§по зе 
іоге регіеиіо, пізі еіс.: еізі (Баііз) поп 
аедииіп Іосит (еззе) ѵісІеЪаі зиіз; съ до- 
пол. предл., диит диісі роііззітит ѵііа- 
гепі поп ѵісіегепі (не знали). — 2) въ 
разз.: А) быть видиму, являться, сазіга 
ѵіза зипі: соііодиепсіі Саезагі саиза ѵіза 
поп езі, Ц. не находилъ повода къ свида¬ 
нію. — В) имѣть видъ, казаться, а) вооб.: 
а) съ пот. ргаесі., иі ітЬеІІез іітіеіідиѳ 
ѵісіеатиг. — р) съ іпі., часто = думать, 
мнить, зрегаге ѵісіеог: иі Ьеаіе ѵіхіззе ѵі- 
беаг; съ сіаі. регз., ѵісіеог тіЬі регзріеегѳ 
ірзит апітит. — у) съ пот. с. іпі., ка¬ 
жется, диіа ѵісІеЪаіиг еіЬітпаеит еосіет 
іетроге орри^пагі роззе.— Ь) какъ скром¬ 
ное выраженіе офиціальныхъ рѣшеній, 
таргез позігі ѵоіиегипі, диае ^игаіі ^и- 
сіісез со&поѵіззепі, еа поп иі еззе іасіа, 
зесі иі ѵісіегі ргопипііагепі, чтобы про¬ 
износили приговоръ: „кажется, что такъ 
было", а не: „такъ было". — с) прегн., 
ѵісіеіиг (аіеі), кажется наидучшимъ, цѣ¬ 
лесообразнымъ, умѣстнымъ, удобнымъ, 
(кому-н.) угодно, кто-н. признаетъ за 
благо, диет ѵісіегеіиг еі сит ітрегіо 
тіііегеі: иЪі ѵізит езі; со слѣд. іпі., 
пипс аиіет ѵізит езі тіЬі сіе зепесіиіе 
аіідиісі асі іе сопзсгіЪеге. — В) смотрѣть 
на кого, что, АА) соб.: а) вооб.: ѵізит 
ргосесіеге, чтобы посмотрѣть: піѵеиз ѵі- 
сіегі, на видъ (ф): аідт ѵісіеге поп роз¬ 
зе.— Ь) смотрѣть на кого, какъ на об¬ 
разецъ, диіп іи те ѵісіея, почему ты не 
смотришь на меня?=посмотри же на 
меня (какъ я поступилъ).— с) равно¬ 
душно смотрѣть, быть свидѣтелемъ, 
іапіит, рго! сіе^епегатиз а рагепііЬиз 
позігі з, иі еат (огат) поз пипс ріепат 
Ьозііит ^ат іасіат ѵісіеатиз. — ВВ) 
карт., умомъ гс посмотрѣть, а) разсма— 
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тривать => разбирать, подвергать раз¬ 
смотрѣнію, разбору, взвѣшивать, обду¬ 
мывать, пипс еа ѵійеатиз, диаѳ сопіга 
аЪ Ьіз йізриіагі зоіепі: ірзѳ ѵійегіі, 
пусть самъ разберетъ.— Ъ) смотрѣть = 
заботиться, остерегаться, пе^оііа теа 
ѵійеѣіз: ѵійепйит зіЪі еззе аііисі сопзі- 
Ііит; съ иі или пе с. соці., иі ЬаЪеаз 
(сотііез еіс.), йііі^епіег ѵійеЪіз: ѵійеапі; 
сопзиіез, пе яиій гез риЫіса йеігітепіі 
саріаі или ассіріаі: ѵійепйит езі, пе 
поп заііз зіі (слѣдуетъ поразмыслить о 
томъ, довольно ли); съ допол. предл., 
іи, диетайтойшп Ыз заіізіасіаз, ѵійе- 
гіз, ты подумалъ бы о гс; аЬзоІ., ѵійе¬ 
гіі (*(*). — с) имѣть въ виду, желать, 
§1огіат: ѵійіі аііий. 
ѵіййа, см. ѵійииз. 
ѵіййііаз, аііз, і. вдовство, 
ѵіййо, аѵі, аіига, аге, лишать, съ 

аЫ., игЬет сіѵіЬиз (у): агѵа пипциат 
ѵійиаіа ргиіпіз, вѣчно покрытыя снѣга- 
МИ (І). 
ѵіййиз, а, иш, лишенный чего, I) 

\поэт.) не пмѣюшій чего, безъ чего, съ 
аЫ. или §еп., рѣдко съ аЪ с. аЫ.— II) 
прегн., а) овдовѣлый, овдовѣвшій, тк. 
еще неженатый, незамужняя (поэт. пер. 
о деревьяхъ, къ которымъ не привязаны 
виноградныя лозы = свободный); зиЪзІ., 
ѵіййа, ае, I*. вдова, тк. незамужняя жен¬ 
щина. — Ъ) (поэт.) не знающій любви, 
одинокій, риеііа, іогиз. 
ѵіёіиз, а, иш, завялый, увядшій, смор¬ 

щившійся съежившійся. 
ѵІ§спіѵае, а, см. ѵісепі. 
ѵІ§ёо, §йі, ёге, быть полпымъ жпзнп= 

быть вполнѣ здоровымъ и свѣжимъ, быть 
живымъ, быіь бодрымъ, I) соб.: АІрез 
ѵіх іпіе^гіз ѵоЬіз ас ѵі^епііЬиз ігапзііас:« 
ѵі§еІ аеіаз: апіто ѵідетиз, я еще бодръ 
духомъ. — И) пер., быть въ полной силѣ, 
быть въ цвѣтущемъ состояніи, процвѣ¬ 
тать, пользоваться уваженіемъ, являться 
въ своемъ (полномъ) блескѣ (прот. фа¬ 
сете), ѵі§епІ зіисііа: диі апіѳ ѵісіогез 
ѵі^иегапі. 

уі^ёйішиз, а, иш, см. тісезішиз. 
ѵІ§І1, §11 із, бдящій, бодрствующій, 

не спящій, I) соб.: сапез, чуткіе псы (•(-): 
аіез, иѣтухъ (■[•); зиЪзі., караульный, 
сторожъ.— И) пер.: осиіі (*[*): Іисегпае, 
ночныя лампы (*і*): і§піз, неугасающій, 
вѣчный (*[•): сигае, неусыпныя (•(•). 

ѵ!§11апз, апііз, РАф*. бодрствующій, 
I) вооб. = внимательно слѣдящій, внима¬ 
тельный, осиіі (■(•).— II) въ част., бди¬ 
тельный, рачительный, заботливый, соп- 
Биі. 

ѵІ§НапІёг, айѵ. бдительно, рачитель¬ 
но, заботливр. 
ѵІ§ІІап1Іа, ае, Г. бдительность, пер. =* 

рачительность, заботливость. 
* ѵІ§Иах, Іасіз, постоянно бодрствую¬ 

щій, пер., сигае, неусыпныя заботы. 
ѵі§Ша, ае, Г. бдѣніе, I) вооб., бодр¬ 

ствованіе, ночное бдѣніе, просиживаніе 
ночи безъ сна, раііепз ѵі§і1іае, легко про¬ 
сиживающій ночи безъ сна.—II) въ част., 
карауленіе, караулъ, стража, 1) соб. и 
теіоп.: а) соб.: сига ѵідіііагит посіиг- 
пагит. ѵі§Ціаз а§еге ай аейез засгаз 
иди іп рогіи, стоять на караулѣ, карау¬ 
лить. — Ь) теіоп.: а) время ночной 
стражи, ночной караулъ, ночная стража 
(у римлянъ четвертая часть ночи), ргіта 
(зесипйа, іегііа, риагіа) ѵі§і1іа.—р) ка¬ 
раулъ, караульный постъ, игЪз ѵі§і1ііз 
типііа: ѵі§і1іаз ропего. ѵі§і1іаз сігсит- 
іге (обходить).—2) карт., бдительность, 
рачительность, заботливость, усердіе го¬ 
сударственнаго мужа (прот. зотпиз), 
позіга ѵі§і1іа еі ргозрісіепііа. 

ѵІ§І1о, аѵі, аіит, аге, I) іпіг. бодр¬ 
ствовать, не спать (прот. сіогтіге, диіеіѳ 
сотрозііиш еззе), 1) соб. и пер.: а) соб.: 
ргохіта посіе: ай тиііат посіет: ай 
ірзиттапе.— Ъ) пер.: Іитіпа ѵі§і1апііа, 
постоянные (на маякѣ *|*). — 2) карт., 
бодрствовать, неутомимо работать, не¬ 
усыпно заботиться, ѵі§і1аЬо рго ѵоЪіз.— 
II) (поэт.) іг.: а) проводить безъ сна, 
просиживать, посіез ѵі§і1апІиг.— Ь) ста¬ 
рательно выполнять, заботливо совер¬ 
шать, диае ѵі§і1апйа ѵігіз: ѵідііаіі 1а- 
Ьогез. 
уі§іпіі, пит. двадцать. 
УІ§ог, огіз, т. жизненная сила, свѣ- 

лсесть, бодрость, живость, 
у На, ае, Г. см. ѵіііа. 
ѵІІІсиз, см тіііісиз. 
уіііз, е, дешевый (прот. ргеііозиз, са- 

гиз); пер., а) ничего не стоящій, ничтож¬ 
ный, маловажный, презрѣнный, гех, ѵііа: 
регісиіа ѵіііа ЬаЪеге, презирать: іпіег 
ѵіііа ЬаЪеге (•(*); съ тГ., зі ііЪі ѵііе езі 
топ, если тебѣ ничего не стоитъ уме¬ 
реть (і*). — Ъ) поэт. = имѣющійся въ 
изобиліи, на каждомъ тагу попадающій¬ 
ся, рѣазеіиз, рота. 

ѵШіаз, аііз, Г. дешевизна, низкая цѣна 
(прот. сагііаз), I) соб.: аппопаѳ: іп ѵеп- 
йепйіз ІгисііЪиз (въ продажѣ плодовъ): 
аппиз езі іп ѵііііаіѳ, въ году всѳ де¬ 
шево: пит іп ѵііііаіе питтит йейіі? 
при всей дешевизнѣ. — II) пер., ничтож¬ 
ность, 8111. 

ѵіііа, ае, Г. вилла, дача, хуторъ. 
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усадьба, мыза, помѣстье; отс. тіПа ри- 
Ыіса, публичное зданіе на Марсовомъ 
волѣ. 
ѵіШса, ае, Г. см. ѵіііісиз. 
ѵіШсо (ѵШсо), аге, управлять мы- 

аою? хозяйничать. 
тіШспв (ѵШсиз), а, шп, къ виллѣ, 

къ кызѣ относящійся, зиЪзі., а) ѵіШоиз, 
і, т. управляющій дачею, мызою, упра¬ 
вляющій имѣніемъ.—Ъ) ѵіИіса, аѳ, і. 
вавѣдующая хозяйствомъ, экономка (она 
же об. и жена управляющаго), 
ѵііібзиз, а, иш, косматый, мохнатый, 
ѵііійіа, ае, і. небольшая мыза, 
ѵіііиз, і, ш. косма, соііесі. = косма¬ 

тая, мохнатая шерсть. 
ѵітёп, тіпіз, п. прутъ для плетенія, 

особ, ивовый; отс. ива; теіоп., плете¬ 
ная работа, плетенка, ^ие^пит, цѣдил¬ 
ка (!). 
ѵітіпёпз, а, ит, состоящій изъ 

прутьевъ, плетеный. 
ѵШаІіз, е, винный, виѣзі. ѵіпаііа, іиш, 

п. праздникѣ вина. 
ѵіпагіиз, а, пт, къ вину относящій¬ 

ся, винный, ѵаз: сгітеп, касающееся 
пошлины на вино; зиЪзі., а) ѵіпагіиз, іі, 
т. виноторговецъ.—Ъ) ѵіпагіит, Іі, п. 
сосудъ для вина. 
ѵіпсіо, ѵіпхі, ѵіпсінт, Іге, вязать, 

I) обвязывать, обвивать, Д) соб.: а) вооб.: 
зигаз соіЪигпо аііе (!): іетрога ЙогіЬиз 
(!): Ъоѵез ѵіпсіі согпиа ѵіШз, быки съ 
рогами, украшенными лентами (!).— Ь) 
въ част., оковами связывать, заключать 
въ оковы, сковывать, заковывать, та- 
ші8 Іахе: тапиз розі Іег^ит (назадъ): 
а^т ігіпіз саіепіз.— 2) карт., какъ бы 
связывать, сковывать, а) вооб.: зопшо 
ѵіпсіі, объятые сномъ.—Ь) связывать, 
обязывать, е^из ге1і§юпі іе ѵіпсіит азігіс- 
іипциѳ бебатиз.— с) связывать, сдер¬ 
живать, ограничивать, обуздывать, отпіа 
зеѵегіз Іе&іЪиз: 1е§е ѵіпсіа ТЬаІіа (!); 
ѵііі8 ѵіпсіига Ііпдиат (зс. еЪгіеіаіѳ). — 
И) пер.. 1) повязками или шнуровкою 
стягивать. — 2) связывать, скрѣплять, 
ѵеііега іпіег зѳ (!): ех ипо по(1о био 
ЪгасЫа іеггѳа (!): ѵііісіае согіісе ѵіг^ае, 
лыкомъ связанныя (*{*).— 3) приковывать 
(къ мѣсту), ѵеіиі ѵіпсіі: раепѳ ѵіпсіі.— 
4) колдовствомъ сковывать = околдовы¬ 
вать, очаровывать, 1іп§иаз еі ога (!). 

.ѵіпсо, ѵісі, ѵісіиш, ёге, побѣждать, 
одерживать побѣду, одерживать верхъ, 
одолѣвать, поборать (іг. и іпіг.), I) соб. 
и пер.: А) соб.: а) какъ воен. і. 1., со¬ 
вершенно аѣзоі., ^ш ѵісегипі, побѣди¬ 
тели: іі ^иоз ѵісегипі, побѣжденные.— 

съ аЫ., асіѳ или ри^папбо асіе: Ъеііо 
(въвойнѣ); съ асе. регз., Ьозіез, Азіат: 
ОаШат Ъеііо: игЬет ридпапбо: ѵіпсі 
рег аЦт: ѵіпсі асіѳ; рагі. зиЪзі., ѵісіі, 
побѣжденные.— Ъ) въ состязательныхъ 
играхъ, пе^иѳ ѵіпсеге сегіо (!).—с) въ 
разнаго рода состязаніяхъ, спорахъ: 
а) въ процессѣ: ]ибісіо (объ истцѣ), ]и- 
бісіит или (!) саизат зиат (выиграть 
тяжбу; объ отвѣтчикѣ): ГаЪіо ѵеііибіее 
ѵіпсат (!).— /?) въ спорѣ: ѵісіі іатеп 
еа рагз зепаіиз, сиі еіс., одержала верхъ; 
и пер., о самомъ мнѣніи, Ьаес зепіепііа 
ѵісіі: ѵісіі раисіз зепіепіііз, побѣжденные 
большинствомъ немногихъ голосовъ, -*• 
В) пер., преодолѣвать, осиливать, побо¬ 
рать, о лицахъ и неодуш., а) вооб.: ае- 
диог (о мореплавателѣ !): поп ѵігіЪиз 
иіііз ѵіпсеге роззѳ гатит (!): ѵісіиз 
зотпо, вороге: іаіа ѵісі ѵіѵепбо, я про¬ 
жилъ долѣе, чѣмъ слѣдовало бы (!): ѵіп- 
сегѳ посіет йаттіз (о факелахъ), освѣ¬ 
щать (!): тиііа заесиіа бигапбо, про¬ 
существовать, простоять (о деревѣ !): 
аппиз ргоѵепіи Ьоггеа ѵіпсіі, слишкомъ 
нагружаетъ, наполняетъ (!).—Ъ) (поэт.) 
мѣсто = пролетать, аёга зшшпшп агЪогіз 
]асіи, пролетать надъ заоблачной верши¬ 
ной дерева.— И) карт.: А) вооб., пре¬ 
одолѣвать, побѣждать, а) вооб.: заере 
гаііопет, брать верхъ надъ благоразу¬ 
міемъ: ігат, укротить: зііепііит, пре¬ 
рвать: зрет ге§епбі, отнять надежду на 
2С слонахъ). — Ь) посредствомъ воз¬ 
дѣйствія на взглядъ, чувство, волю одо¬ 
лѣвать = склонять, побуждать, ѵіпсі а 
ѵоіиріаіе, становиться рабомъ чувствен¬ 
ныхъ удовольствій: абоіезсепіиіиз еабет 
аибіепбо ѵісіиз езі, уступилъ: ѵісіиз 
раігіз ргесіЬиз, тронутый: ѵісіі іга: ѵіс¬ 
іиз апіті гезрехіі, охваченный чувствомъ 
(любви); отс. поэт., ѵіпсог со слѣд. иі 
с. соп). = я чувствую себя вынужден¬ 
нымъ.— В) въ част.: 1) превосходить, 
Саззі оризсиіа (!): ехзресіаііопет от- 
піит: Ъеіиаз тогит іттапііаіе.— 2) по¬ 
бѣдоносно (убѣдительно) доказывать, 
«) съ асе. с. іпі.: ѵіпсо <іеіп<іо Ьопит 
ѵігит іиіззе Орріапісит. — 0) съ дополн. 
предл.: ѵегЬіз еа ѵіпсеге тадпит диат 
зіі еіс. (!). — у) съ иі с. соп].: пес ѵіп- 
ееі гаііо Ьос, іапіитбет иі рессеі ібет- 
дие яиі еіс. (!).— с)) аѣзоі.: зі босеопоп 
аЬ НаЬііо, ѵіпсо аЬ Орріапісо.— 3) въ 
разговорной рѣчи: а) ѵіпсітиз, ѵісітиз, 
дѣло наше выиграно, наша цѣль достиг¬ 
нута.— Ъ) ѵісізіі, ты правъ: ѵіпсііѳ, 
пусть будетъ по-вашему, тк. ѵіпсѳгѳпі. 
ѵіпейішп и ѵіпсіиш, і, п. завязка, 
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-связка, снурокъ, веревка, ремень, петля, 
арканъ, I) соб.: а) вооб.: ерізіоіае: Туг- 
гЬепа ре<іит ѵіпсиіа, зашнурованные сан¬ 
даліи (*(*): ѵіпсіогит іттепза ѵоіитіпа, 
ремней песта (■}*): Іеѵаге ѵіпсіа (і*): ѵіп- 
сиіа абітеге сапіЬиз, спустить собакъ 
4і*).— Ь) въ част., ѵіпсиіа, цѣпи, оковы, 
я теіоп. = темница, ѵіпсиіа іпбеге (на¬ 
ложить): еззѳ іп ѵіпсііз еі саіепіз: іп 
ѵіпсиіа (Іисеге, аЬгіреге. — И) пер.: а) 
какъ средство задерживающее и сдер¬ 
живающее, об. ріиг. = оковы, узда, ех 
согрогит ѵіпсиііз еѵоіаге; карт., ѵіпси- 
Іит іпдепз ітто<1ісае сирібііаііз: тег- 
сеппагіа ѵіпсіа, занятія за плату (= обя¬ 
зательныя, неотложныя занятія і*). — 
Ь) какъ связующее средство, связь, тоі- 
Ііѣ реппагит ѵіпсиіа, сегаз (•(*); карт., 
связь, узы, ѵіпсиіа йбеі: ассебіі тахі- 
тит ѵіпсиіит, связующее обстоятель¬ 
ство: ѵіпсііз ргоріпдиііаііз сопщпсіиз. 

ѵіпбётіа, ае, і. собираніе винограда; 
теіоп., виноградныя ягоды, виноградъ, 
вино. 
ѵіпбётШбг, огіз, т. виноградарь. 
ѵіпбех, (ІІсіз, с. I) порука, защитникъ, 

спаситель, іп]игіае (отъ обиды): регісиіі 
(въ опасности); ѳ неодуш., ѵ. ѵох: ѵ. 
ѵігез (і*). — II) мститель, каратель, си- 
зіоз ас ѵіпйех сирібііаіит; о неодуш., 
тіпбісе Йатта, карательнымъ огнемъ 
(== перуномъ і*). 
ѵішіісіас, агшт, I. объявленіе притя¬ 

занія (предъ судомъ претора двумя сто¬ 
ронами), объявленіе права на что-н., 
требованіе, іуизііз ѵішіісііз ас засга- 
тепііз реіеге аЦб: баге ѵіпбісіаз а 1і- 
Ъегіаіе іп зегѵііиіет, не признавать 
кого свободнымъ, объявить кого рабомъ: 
бесгеззе ѵіпбісіаз зесипбшп зегѵііиіет, 
приговоромъ признать кого рабомъ: (іаге 
ѵішіісіаз зесипбшп ИЬегіаіет, пригово¬ 
ромъ признать кого свободнымъ лицомъ: 
розіиіаге ѵіпбісіаз зесипбит ІіЬегіаіет, 
требовать для кого свободы. 

ѵіпсИсо (ѵепбісо), аѵі, аіиш, аге, 
1) объявлять притязаніе (предъ судомъ), 
объявлять право на что-н., требовать 
судебнымъ порядкомъ права на что, тре¬ 
бовать свободы, объявлять свободнымъ, 
А) соб.: зропзат іп ІіЬегіаіет: риеііат 
іп розіегит біет: ѵіпбісаіиг Уіг^іпіа 
вропбепііЬиз ргор^иіз, Виргинію объ¬ 
являютъ свободной.—В) пер., объявлять 
притязаніе на что, 1) на собственность = 
объявлять какую-н. вещь своею собствен¬ 
ностью, по праву требовать, присвопвать, 
приписывать себѣ, а) одно ѵіші.: поппиііа 
®Ь ітрегаіоге: отпіа рго зиіз: СЬіі зиит 

(Нотегит) ѵіпбісапі: апіщиат іасіет, 
принимать (і*). — /9) ѵіпб. аб зе: бссиз 
ЬеШ асі зе.— у) ѵіпсі. зіЬі: та^пит зіЬі 
Іосит. — 2) на свободу = брать подъ 
свою защиту, а) то, что не свободно = 
освобождать, давать свободу, се) съ іп 
ІіЬегіаіет: гет рориіі іп ІіЬегіаіет: ех 
ботіпаіи Ті. ОгассЬі іп ІіЬ. гет риЫі- 
сат.—/9) безъ іп ІіЬ.: ѵ. Лига асі заха 
геѵіпсіат (*(■): зе аб аЦт, исполнить 
свои обязательства по отношенію къ ко¬ 
му.— Ь) то, что свободно, неприкосно¬ 
венно, неповрежденно = защищать, охра¬ 
нять, оберегать, спасать, ІіЬегіаіет; об. 
съ аЬ с. аЫ., аЦт а ѵегЬегіЬиз: зе ех 
а^а ге, обезопасить себя отъ чего.— 
II) требованіемъ удовлетворенія, угро¬ 
зою, наказаніемъ, запрещеніемъ прини¬ 
мать рѣшительныя мѣры противъ пре¬ 
ступленія или преступника — наказывать, 
карать. А) соб.: а) ѵ. а^б: асеггіте 
таіейсіа: іасіпиз іп пиііо ѵіпбісаіит, 
проступокъ, за который никого не на¬ 
казывали.— /9) іп аЦт: іп зосіоз зеѵеге 
ас ѵеЬетепіег, поступать: іп еоз дгаѵіиз: 
іп еоз поп тапи педие ѵі, зеб диаезіі- 
опіЬиз.— у) аЬзоІ.: рориіит ЬоАагі аб 
ѵіпбісапбит.—В) пер. = мстить за что, 
отомщать, іщ’игіаз зиаз тапи (убійствомъ, 
насиліемъ): ойепзаз епзе (у); тк. а^б 
іп а^о (напр. отпіа диае іп аііего ѵіп- 
бісагіз, что ты порицалъ въ другомъ). 
ѵіпбісіа, ае, і*. I) палочка, которою 

преторъ касался головы раба, отпускае¬ 
маго на свободу, жезлъ свободы. — 
II) теіоп.: а) освобожденіе, защищеніе, 
спасеніе, тогз ипа ѵ. езі: ІіЬегіаііз; 
съ §еп. оу. (отъ), іпѵізае Ьищз ѵііае. — 
Ь) наказаніе, мщеніе, ѵіпбісіат тіпагі: 
ѵіпбісіат бійегге (і*). 
ѵіпёа. ае, I. I) виноградиикъ, вино¬ 

градный садъ. — II) виноградное дерево, 
виноградная лоза.—III) какъ воен. і. і., 
винея, наподобіе виноградной бесѣдки 
подвижной оборонительный навѣсъ, упо¬ 
треблявшійся при осадныхъ работахъ. 
ѵіпёішп, і, п. виноградиикъ, вино¬ 

градный садъ; отс. догов., ѵіпеіа зиа 
саебеге, самому побивать себя (і*). 
ѵіпіібг, бгіз, т. виноградарь. 
ѵіпбіепііа, ае, Г. опьяненіе; тк. 

пьянство. 
ѵіпбіепіиз, а, шп, съ виномъ смѣ¬ 

шанный, а) вооб.: тебісатіпа.— Ь) въ 
част., пьяный, или = пьянствующій 
(прот. зоЬгіиз, зіссиз); ріиг. часто зиЬзі., 
ѵіпоіепіі = пьяные и пьяницы (прот. зіссі, 
зоЬгіі). 
ѵінозпз, а, шп, а) полный вина, 
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пьяный, тойісѳ ѵіпозі, немного выпив¬ 
шіе.— Ь) охотникъ до вина, преданный 
вину; ото ѵіп. сопѵіѵіа, пиры, на кото¬ 
рыхъ предаются пьянству (= попойки і*). 

ѵіпйіеаінз, см. ѵіпоіепіиз. 
ѵіпит, і, п. вино (тк. въ ріиг); те- 

іоп., вино = попойка, іп ѵіпо, ай ѵіпипц 
рег ѵіпит, за бокаломъ вина, во время 
попойки : Еірепог пітіі ѵіпі, предающій¬ 
ся пьянству, пьяница (*)*). 
ѵібіа, ае, Г. I) фіалка (не только ли¬ 

ловая фіалка, но и левкой).— II) (поэт.) 
теіоп., фіолетовый цвѣтъ, Ііпсіиз ѵіоіа 
раііог атапііиш. 
ѵШаЪШз, е, легко нарушаемый, 

легко оскорбляемый (поэт.). 
ѵШасёиз, и, ига, Фіолетовый. 

ѵШагІит, Іі, п. мѣсто, гдѣ растутъ 
фіалки. 
ѵібіаііо, опіз, Г. нарушеніе, оскор¬ 

бленіе, оскверненіе. 
уібіаібг, бгіа, ш. нарушитель, оскор¬ 

битель, осквернитель. 
ѵШепз, епііз, насильственный, бур¬ 

ный, пеистовый, горячій (+). 
ѵШеиіёг, айѵ. насильственно, бурпо, 

неистово, съ жаромъ. 
ѵШеиІІа, ае, Г. паснльство, бурность, 

свирѣпость, ѵиИліз, звѣрство въ лицѣ 
(Ф); отс іогідіпае, коварство судьбы. 
ѵШенінз, а, пт, насильственный, 

бурный, стремительный, необузданный. 
ѵібіо, аѵі, аішн, аге, насильственно 

поступать, а) фпзич., причинять наси¬ 
ліе, опустошать, разорять, раігеш: Раі- 
Іапііз ѵігдіпіЫепг аЦт ѵиіпеге, обез¬ 
образить кого раною (= ранить *(•): тк. 
РепіЪеа, ударить, раппть (*}•): игЬст, 
йпез: а§гоз Гегго (і*); поэт-, еЪиг заи- 
^иіпео озіго, окрасить въ красный 
цвѣтъ.—Ъ) нравств., оскорблять, осквер¬ 
нять, іѳтріа, ^из, атіеіііат: осиіоз (і*). 
уірёга, ае, $ гадюка, вооб. змѣя, 
ѵірёгёнз, а, нт, I) (поэт.) гадючій, 

бмѣиный, йепіез* апіта, ядовитое испа¬ 
реніе * реппае, окрыленныя змѣи. — II) 
(поэт.), имѣющій на себѣ змѣй, топ- 
зігиш, змѣевласая голова Медузы: зого- 
гез, фуріи со змѣями на головѣ: сапіз, 
церберъ. 
ѵірёгіпиз, а, пт, гадючій, змѣиный, 
ѵіг, ѵігі, т. мужчина (дрот. Іетіпа, 

тиііѳг; въ ріиг = мужчины, люди, п = 
множество парода *(*); въ част, мужъ, 
a) какъ взрослый мужчина (прот. риег).— 
b) мужъ, супругъ (прот. ихог); пер. тк. 
возлюбленный (ѵіг іииз).— с) етрЬаі;., 
мужъ, какъ существо мужественное, 
сильное, энергичное, храброе, съ харак¬ 

теромъ и т. п., ріапе ѵіг: іиІН йоіогеп* 
иі ѵіг: зі ѵіг ез, зі ѵоз ѵігі езііз. — 
(1) какъ воен. і. і. въ ріиг. = солдаты, 
особ, въ прот. къ агта и е^иі; въ прот. 
къ всадникамъ, пѣхота, об. ѵегЬ. е^иііез 
ѵігщие, е^иез ѵігщие, е^иі ѵігщие. — 
е) ради особой выразительности вмѣсто 
із или іИѳ: Ьаѳ іапіае ѵігі ѵігіиіез. — 
Г) отдѣльное лицо, въ сочетаніи, какъ-то: 
ѵіг ѵігит Іе^іі, каждый выбираетъ (ищетъ) 
себѣ человѣка (какъ противника въ сра¬ 
женіи или товарища въ оборонѣ). — д) 
ріиг. ѵігі, поэт. пер. = Ьотіпез, люди 
въ прот. богамъ или въ прот. скоту (ре- 
сисіез). 

ѵіга^о, ^Іпіз, II мужественная (храб¬ 
рая) дѣвица, мужественная женщина, 
героиня (*(*). 

* ѵігесішп, і, п. мѣсто, покрытое зс~ 
ленью, ѵігесіа петогит, зелень лѣ¬ 
совъ (і*). 
ѵігспз, епііз, РАф. зеленѣющій, зеле- 

пый; поэт. пер. = цвѣтущій, находя¬ 
щійся въ цвѣтѣ лѣтъ, молодой. 
ѵігёо, ёге, быть зелёнымъ, быть въ зе¬ 

лени, I) соб.: зегрепз зяиата ѵігеге ге- 
сепіі зоіеі, обыкновенно блистаетъ зеле- 
поватымъ отливомъ новой чешуи (і*): 
Ггопйе ѵігепіез ІЬугзі, зеленью (|).— 
II) пер., быть свѣжимъ, быть бодрымъ, 
быть сильнымъ, находиться въ цвѣту¬ 
щемъ состояніи, ѵігеЪаі іпіе^гіз зепзіЬиз: 
йит §епиа ѵігепі, пока мы въ цвѣтѣ лѣтѣ. 
ѵігезсо, гйі, ёге, становиться зеле¬ 

нымъ, зеленѣть (*(*). 
ѵіг&а, ае, I. I) зеленая вѣтвь, Газсез 

Ѵіг^агит аЦие агіеіі загтепіі. — II) ше- 
іоп ; 1) то, что приготовлено изъ вѣтви: 
а) прививная вѣтка, саженецъ, ѵігдаш 
іпзегеге (І). — Ь) прутъ, а) для нака¬ 
занія, прутъ, лоза., особ, ѵігдае (поэт. 
зш§. ѵіг^а соііесі.), прутья въ пукѣ лик¬ 
торовъ, которыми наказывали преступ¬ 
никовъ. — р) для заметанія, метла, ѵіг^а 
ѵеггаі Ьшпит (*(•). — у) магическій жезлъ, 
особ. Меркурія, ѵепепаіа (*(*): зотпіГега 
(*}*): ѵіг^ат сарН (і*).— 2) (похожая на 
вѣтвь) цвѣтная полоса на платьѣ, ригри- 
геіз Ііпдеге зиа согрога ѵіг^із, носить 
пурпуровыя полосатыя платья (і*). 

* ѵіг^аіиз, а, нт, полосатый, пестрый, 
задиіит. 
ѵіг^ёиз, а, нт, изъ прутьевъ со¬ 

стоящій, сдѣланный, зиреііех (•}•): Йаш- 
та, отъ зажженныхъ прутьевъ (*}*). 
ѵіг^іпаііз, е, дѣвицамъ свойственный, 

дѣвическій. 
ѵігдіпёиз, а, пт, дѣвичій, дѣвическій, 

состоящій изъ дѣвицъ; отс. (поэт.) ѵо- 
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Іпсгез, гарпіи: за^іііа, Діаны: ага, по¬ 
священный Вестѣ: оре, Аріадны. 
ѵіг§Іп11аз, аіів, і. дѣвство, дѣвствен¬ 

ность. 
ТІГ&0, &Хпіз, Г. I) дѣвица, дѣвушка, 

1) соб.: ѵігдо'йііа’, незамужняя дочь: 
РЬоеѣеа, лавровое дерево (въ которое 
была превращена Дафна !): Заіитіа, 
Веста (!): Тгііопіа, Минерва (!): Сосу- 
ііа, Аллекто (!): (іеа, Діана (!): ѵіг§і- 
піз аедиог, Геллеспонтъ (!): уігдо Ѵе- 
зіаііз, ріиг. тк. ѵігдіпез запсіае (!) и 
одно ѵіг^іпез (о весталкахъ). — 2) теіоп., 
дѣва (созвѣздіе !). — II) (поэт.) молодая 
женщина, ѵігдо іпГеІіх: ѵіг^іпит таігез 
Іиѵепшіщие. 

ѵіг^йіа, &е, Г. I) вѣтка, лоза, оіеа^іпа 
(масличная). — И) теіоп., прутикъ, 
палочка. 
ѵіг&иііит, і, п. I) кустарникъ* ку¬ 

сты. — П) хворостникъ, Фашинникъ; 
отс. ѵігдиііа (саженцы) ргетез рег а§- 
гоз (!). — Отс. ѵігдиііиз, а, ит, напол¬ 
ненный кустарникомъ, ѵаіііз, заросшая 
кустарникомъ. 

ѵігійіз, е, зеленый со всѣми оттѣнками 
этого цвѣта, зеленоватый, травяного цвѣ¬ 
та и т. п., I) соб.: аф.: сатриз, 1і§па: 
аѵіз, попугай (!): Уепа&ит, изобилую¬ 
щій масличными деревьями (!): Ае^у- 
ріиз, изобилующій растеніями (!); особ, 
(поэт.) о цвѣтѣ моря, рѣки, волосъ и 
т. п. морскихъ и рѣчныхъ божествъ, 
ацпаѳ, Міпсіиз: ѵезііз: ѵігійіз Геггидіпе 
ЬагЬа, отъ плѣсени позеленѣвшая. — II) 
пер., свѣжій, крѣпкій, бодрый, цвѣту¬ 
щій, іиѵепіа (!): аеѵит, юность (!): зе- 
песіиз (!). 

ѵігійііаз, вііэ, Г. I) зеленый цвѣтъ, 
зелень, ргаіогит. -- II) пер., свѣжесть, 
живость, бодрость, зецеріиз аиіегі ѵігі- 
йііаіет. 
ѵХгійо, агс, I) іпіг. быть зеленымъ; 

отс. ѵігісіапз, зеленѣющій, зеленый, Іаи- 
гиз (!). — II) іг. дѣлать зеленымъ; отс. 
ѵігійагі, становиться зеленымъ, зеле¬ 
нѣть (!). 
ѵігіііз, е, мужескій, мужской, I) соб.: 

а) относительно рода, зіігрз: зехиз, муж¬ 
ской полъ; и = мужской потомокъ 
(сынъ).— Ь) относительно возраста, му¬ 
жескій, возмужалый, совершеннолѣтній, 
аеіаз (!): іо^а (надѣваемая римскимъ 
юношею на 15-мъ или 16-мъ году): рагіез 
(роль !).— с) рагз ѵігіііз, доля приходя¬ 
щаяся на каждаго человѣка, езі аіциа 
теа рагз ѵігіііз, моя доля, мой долгъ: рго 
ѵігііі рагіе или (рѣдко) рогііопе, сколько 
приходится на каждаго, сколько каждый 

можетъ или долженъ сдѣлать; по мѣрѣ 
того, сколько подобаетъ всякому силъ* 
ному человѣку. — II) пер., по качеству, 
мужественный, твердый, сильный, энер¬ 
гическій, огаііо, іпдепіит; зиЬзі., ѵігіііа, 
Іит, п. доблестныя дѣянія. 
ѵХгіШёг, айѵ. мужественно, твердо- 

(прот. ейетіпаіе). 
ѵігіііт, айѵ. I) поголовно, между всѣ- 

мн, а^гит йіѵійегѳ. — И) пер., пооди¬ 
ночкѣ, порознь, Іедеге. 
ѵігбзиз, а, ит, вонючій, зловонный. 
ѵігійз, йііз, Г. мужество, I) дѣльность, 

способность, хорошія качества, преиму¬ 
щества, гедіз: ѵіз Ша йіѵіпа ѵігіиздие, 
талантъ; пер., о животныхъ и неодуш., 
доброта, достоинство, отличное свойство, 
сила, е^ш: паѵішп, ѵігішп.—П) въ част.: 
1) добродѣтель, добродѣтельная жизнь, 
благонравное поведеніе, іапіа ѵігіиіе, 
столь добродѣтельно. — 2) воинское му¬ 
жество, доблесть, храбрость, молодече¬ 
ство, тк. съ ближайшими опредѣленіями, 
геі шііііагіз: Ъеііапйі: шііііагіз; ріиг. 
ѵігіиіез, доблестныя дѣянія, геройскіе 
подвиги.—3 смѣлость, рѣшимость, твер¬ 
дость, пізі ѵігіиіе еѣ апіто гезііііззет, 
мужественно и рѣшительно. 
ѵігиз, і, п. 1) сокъ, слизь, йезііііаі 

аЬ іпдиіпе ѵігиз, сѣмена (!). — П) въ 
част., въ дурномъ смыслѣ, ядъ; карт., 
аіщиіз, арий ^иет еѵотаі ѵігиз асегЬі- 
іаііз зиае. 
ѵіз, асе. ѵіт, аЫ. ѵі; ріиг. ѵігез, 

Хшп, Г. сила, I) соб. и теіоп.: А) соб.: 
1) вооб.: а) зіп^.: е^иогит; о неодуш., 
Йитіпіз, быстрота: ѵіпі, крѣпость: Яат- 
таѳ. — /9) ріиг. (преимущественно въ зна¬ 
ченіи тѣлесной, физической силы): ѵігез 
пегѵідие, зап^иіз ѵігездие: ѵігез айоіе- 
зсепііз: рго ѵігіЬиз: зирга ѵігез (!); о 
неодуш., ѵігез ЬегЬае (!), пе^іесіа зо- 
Іепііпсепйіа зитегѳ ѵігез (!).—2) въ 
част., сила, употребленная противъ кого, 
чего, насиліе, насильство, насильствен¬ 
ный поступокъ, а) вооб.: ѵіт Гасеге, 
употребить насиліе: ѵіт іасеге аіеі или 
іп аЦт, причинить кому насиліе: ѵіт 
іасеге рег Гаисез рогіиз, насильно про¬ 
рваться: аісі ѵіт еі тапиз іпГегге: ѵіт 
айЫЬеге (употребить): ѵі или рег ѵіт, 
силою, насильно: тапи ас ѵі, физиче¬ 
скою силою: ѵі аиі ѵоіипіаіе, по при¬ 
нужденію или добровольно; о неодуш., 
паѵез іасіаѳ ай ^иатѵі8 ѵіт регГегепйат, 
для преодолѣнія какого-угодно удара.—Ъ) 
насиліе, причиненное чьѳй-л. цѣломудрен¬ 
ности, аісі ѵіт айеггѳ: ѵіт раіі (!).— 
Б) теіоп.: 1) множество, обиліе, ѵ. аигі 
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агдепіщиѳ: обога сапшп ѵіз, свора чут¬ 
кихъ псовъ (•)*): ргоіипбеге уіт Іасгіта- 
гит. — 2) натискъ, напоръ, Ъозіішп, 
схіегпа; ріиг. = военныя силы, войска, 
Ьозіішп: ипбЦие ѵігез сопігаііеге: ае^ш8 
ѵігіЪиз (іітісаге.—И) пер.: 1) вооб., ду¬ 
шевная и нравственная сила,мощь, дѣй¬ 
ствіе, вліяніе, огаііопіз,іп§епіі: ѵіз та^па 
езі сопзсіепііае.—2) въ част., сила,при¬ 
сущая отвлеченному предмету,сущность, 
значеніе, а) вооб.: ѵігіиііз.—Ь) въ част., 
значеніе, смыслъ слова, ѵегЪі, пошіпіз. 

ѵізсаіиз, а, шп, намазанным птичьимъ 
клеемъ, ѵігда (прутикъ). 
ѵівсёгаііо, бпіз, і. безденежная раз¬ 

дача мяса народу. 
тізсиш,і, п. омела (растеніе); теіоп., 

(изъ омелы приготовляемый) птичій клейѵ 
уізсиз, сёгіз, п. и чаще ріиг. ѵізсега, 

ит, п. I) внутренности, а) соб., благо¬ 
родныя (легкія, печень, сердце ас) и не¬ 
благородныя (желудокъ, кишки гс); отс. 
ѵізсега рагепііз, утроба матери.—Ъ)пер., 
ѵізсега, мясо, Ъоиш: ѵізсега еогит арро- 
піі.— И) теіоп., ріиг. ѵізсега, 1) плоть 
и кровь = родное дѣтище, родныя дѣти, 
пес боіог агтаззеі сопіга зиа ѵізсега 
таігет. — 2) самая середина, нутро, 
нѣдра, сердце, топііз (*{*): Іеггае (|): 
геі риЫісае: диае тіЬі іп ѵізсегіЬиз 
Ьаегепі, въ глубинѣ души, глубоко въ 
памяти: іугаппиз Ьаегепз ѵізсегіЬиз по- 
Ьіііззітае сіѵііаііз: пей іп ѵізсеге ѵег- 
іііѳ ѵігез, не ведите междоусобныхъ 
войнъ противъ своихъ согражданъ (у). — 
3) средства, состояніе, деньги, аегагіі, 
послѣднія казенныя деньги: ресипіа еге- 
ріа ех ѵізсегіЬиз геі риЫісае. 
ѵізепбив, а, ит, РАсЦ. достопримѣча- 

тельный, огпаіиз; зиѣзі., ѵізепба, б гит, 
а. достопримѣчательности. 
ѵізо, зі, зит, ёге, I) тщательно осма¬ 

тривать, разсматривать, а&гоз: ргае- 
бат; аЪзоІ., ѵізепбі зіибіо, изъ любо¬ 
пытства (1*). — И) смотрѣть, 1) вооб., 
со слѣд. зі (не — ли), пе, или ап, или пит 
(ли). — 2) въ част.: а) посѣщать, навѣ- 
щать, аЦт. — Ь) посѣщать, ѣздить куда- 
нибудь, ТЬезріаз. 
ѵізпт, і, п. видѣніе, явленіе; въ част., 

а) сновидѣніе. — Ь) воображеніе. 
ѵізйз, йз, т. I) смотрѣніе, взглядъ, 

зрѣніе, оЬіге отпіа ѵізи, осмотрѣть все 
(*}•): ѵізйз ейи^іепі іиоз, взглядовъ (*(*). — 
II) теіоп., видѣніе, явленіе, образъ, 
видъ, ЬоггіЪіІіз (|): Ьитапиз, посіигпиз. 
ѵііа, ае, I. I) жизнь, іп ѵііа еззе, 

жить: бізсебеге а ѵііа, себеге е или ех 
ѵііа или одно ѵііа, ехсебеге е ѵііа или 

одно ѵііа, аЬігѳ е ѵііа, умереть: ѵііат 
іиіат ѵіѵеге: ѵііат тізеггітат береге: 
а§еге ѵііат Ьопезііззіте, вести весьма 
честную жизнь: ѵііат ігаЬеге (влачить): 
ѵііат аісі абітеге или аиіегге: аідт ѵііа 
ргіѵаге: іп теа ѵііа, въ теченіе всей 
моей жизни: іп ѵііа, во всю свою 
жизнь. — II) теіоп.: а) родъ жизни, об¬ 
разъ жизни, жизнь, гизііса: Ьапс ога- 
ііопет изиз, ѵііа, тогез, сіѵііаз ірза 
гезриіі; ріиг. ѵііае отпіит. — Ь) жизне¬ 
описаніе, біографія, ѵііае ехсеііепііпт ѵі- 
гогит или ітрегаіогит. — с) душа, тѣнь 
въ подземномъ царствѣ, іепиез зіпе сог- 
роге ѵііае (1*). 

* ѵііаЫІів, е, чего должно избѣгать, 
избѣгаемый (*{*). 
ѵііаЪипбиз, а, пт, все избѣгающій, 

все уклоняющійся, старающійся избѣ¬ 
жать, уклониться, аЬзоІ. или съ асе. 
ѵііаіів, е, I) жизненный, поддерживаю¬ 

щій жизнь, заключающій въ себѣ или 
дающій жизненныя силы, сига (|): ѵііа- 
Іез ѵіае еі гезрігатіпа, жизненные и 
дыхательные пути (*)*): риег, жизнеспо¬ 
собный, здоровый (і): іб диоб ѵііаіе 
езі, что даетъ жизненныя силы. — И) 
прегн., стоящій жизни, ѵііа (•(•). 
ѵііаііо, бшз, ?. избѣганіе. 
ѵііеііиз, і, т. яичный желтокъ. 
* ѵііёиз, а, ит, виноградный, росиіа, 

ВИНО (І*). 

ѵШо, аѵі, аіит, аге, I) портить, по¬ 
вреждать, а) соб.: ѵіпа (*{*): аигаз обо- 
гіЬиз, заражать (*(*): атпет заІіЬиз ата- 
гіз (*^): отпіа ірзо ѵізи, околдовывать 
(І*): ѵіііаіиз арег, попорченная, тухлая 
свинина (прот. арег іпіе^ег 1*): ѵіііаіае 
ѵепаѳ, разложившіяся (|). — Ь) въ част.,» 
астлѣвать, лишать дѣвства, ѵіііаіі роп- 
ега ѵепігіз (*)*). — II) пер.: а) вооб., 
искажать, поддѣлывать, зепаіиз соп- 
зиііа: тетогіат, искажать исторію. — 
Ь) въ част., какъ воен. і. і. религ. язы¬ 
ка, ѵ. біез, (возвѣщеніемъ дурныхъ пред¬ 
знаменованій — оЬпипііаііо) объявлять 
дни, назначенные для переписи, неудоб¬ 
ными =морочить неблагопріятными пред¬ 
знаменованіями. 
ѵШбзё, абѵ. I) съ порокомъ, зе Ьа- 

Ъеге, быть въ болѣзненномъ состояніи, 
быть больнымъ (о членахъ; прот. ѵіііо 
сагеге). — II) пер., ошибочно, невѣрно 
(прот. гесіе), а) вооб., сопсіибеге. — 
Ъ) въ част., съ нарушеніемъ Формы = 
вопреки гаданіямъ, іёгге Іе^ез. 
ѵШозиз, а, пт, I) порочный, съ поро¬ 

комъ, съ тѣлеснымъ недостаткомъ, ре- 
сиз. -г И) пер.: 1) вооб., съ недостат- 
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каки,неудовлетворительным, ошибочный, 
зийга^іит, Іех огаіог ѵіііозіззітиз, весь¬ 
ма плохой ораторъ. — 2) въ част.: а) 
ошибочный = вопреки гаданіямъ состояв¬ 
шійся, избранный, сопзііі, бісіаіог. — Ъ) 
нравств. порочный, о лицахъ и олице¬ 
творяемыхъ обстоятельствахъ (у. еі йа§і- 
ііоза ѵііа). 
ѵіііз, із, Г. I) виноградная лоза, ви¬ 

ноградная вѣтвь; отс. теіоп., а) пред¬ 
водительскій жезлъ центуріона, палка 
центуріона. — Ь) (поэт.) вѣнокъ изъ 
виноградныхъ листьевъ, ѵііѳ сариі іе§і- 
іиг. — II) соііесі., а) виноградное де¬ 
рево. — Ъ) ѵіііз аІЬа, переступень бѣлая, 
ясенецъ (растеніе). 

* ѵШзаі&к, бгіз, ш. насадитель вино¬ 
града, виноградарь (•(-). 
у Шиш, 1і, п. I) порокъ, недостатокъ, 

изъянъ, согрогіз: і^піз ѵііішп (выгарки) 
шеіаіііз ехшрііі (вывариваетъ ■{■).—И) 
пер.: 1) вооб., недостатокъ, промахъ, 
погрѣшность, ошибка, абѵегзит сазіго- 
шш, ошибочное, неблагопріятное распо¬ 
ложеніе лагеря: ѵіііа іп бісепіе асиііиз 
^иат гесіа ѵібеге. — 2) въ част.: а) 
какъ религ. і. 1., недостатокъ въ гада¬ 
ніяхъ, несоблюденіе обычныхъ правилъ 
гаданій, несоблюденіе указаній, давае¬ 
мыхъ гаданіями, іаЪегпасиІшп ѵіііо (во 
преки гаданіямъ) саріит: ѵіііо сгеаіиш 
еззе (о высшихъ сановникахъ). — Ь) 
нравств. недостатокъ, порокъ, просту¬ 
покъ, вина (прот. ѵісіиз), ѵііішп іи^егѳ 
(|): аіеі ѵіііо ѵегіегѳ (вмѣнять) а^б или 
циоб (то, что) еіс. 
ѵііо, аѵі, аіит, аге, избѣгать, укло¬ 

няться, стараться уйти (прот. реіеге), 
I) соб.: іѳіа: еит Іосит: азресіит Ьо- 
тіпшп. — II) пер.: а) избѣгать, а) съ 
асе.: отпез зизріеіопез: іпзіеііаз (*(*): зѳ 
ірзит ѵііагѳ, быть недовольнымъ самимъ 
собою (|). — р) съ пе с. соп).; егіі ѵі- 
іапбит, пе еіс. ■— у) съ іпй: іап^егѳ 
ѵііеі зегіріа (*(•* - Ь) прегн., избѣжать, 
спастись отъ чего, тогіет: о(Ііит 
рІеЬіз. 
ѵіігёиз, а, шп, I) стеклянный, Ьозііз 

(камень въ шахматной игрѣ *Н: зесііііа, 
хрустальныя (■(■). — И) (поэт.) теіоп., 
а) прозрачный какъ кристаллъ, кристаль¬ 
ный, блестящій, шніа: ропіиз: гоз: Сігсе 
(какъ морская богиня). — Ь) обманчи¬ 
вый, непостоянный, Гата. 

ѵіігіеоз, і, т. отчимъ. 
ѵіігит, і, п. I) стекло. — П) вайда, 

синильникъ (растеніе). 
ѵіііа, ае, і. повязка, лента, а) какъ 

головная повязка жертвенныхъ животныхъ 

и людей, жрецовъ и жрицъ, поэтовъ» 
свободнорожденныхъ женщинъ (*[*). — Ь) 
какъ украшеніе алтарей и священныхъ 
деревьевъ (*)*). — с) какъ повязка вѣтвей; 
мира, которыя несли ищущіе защиты, по¬ 
мощи и милости (■{■). 
ѵіііаіиз, а, нт, повязкою обвитый,, 

лентами украшенный (-[*). 
ѵіійіа, ас, $. телица, телка. 
тШОГпнз, а, иш, телячій, аззшп, жа¬ 

реная телятина; зиЬзі., ѵііиііпа, аѳ, $. 
телятина. 
ѵіійіиз, і, ш. теленокъ, бычокъ; пер., 

молодое животное, напр. жеребенокъ. 
ѵіі&рёгаііо, бпіз, I. I) порицаніе,, 

охужденіе, осужденіе (прот. Іаиз), іи 
ѵііирегаііопет ѵепіге (аббисі) или зиЪігѳ- 
ѵііирѳгаііопет, подвергаться порицанію: 
ѵііирегаііопі еззе, служить къ порица¬ 
нію. — II) теіоп., поведеніе, достойное- 
порицанія. 

ѵіійрёго, аѵі, аіиш, аге, порицать» 
осуждать, хулить, бранить (прот. Іаи- 
сіагс), сопзіііит, а^т. 
ѵіѵагіит, Іі, п. (мѣсто сохраненія 

животныхъ) звѣринецъ, птичникъ, прудъ 
для рыбы, садокъ; отс. карт., ехсіріипі 
зепез, циоз іп ѵіѵагіа тіііапі, подхва¬ 
тываютъ стариковъ, чтобы поймать ихъ 
на удочку (имѣя въ виду получить отъ 
нихъ наслѣдство). 
ѵіѵах, ѵасіз, I) (поэт.) живучій, а) 

долговѣчный, сегѵиз, таіѳг: Ьегез или 
ализ. — Ь) (поэт.) прочный, неизмѣн¬ 
ный, аріит, асопііа: ^гаііа. — II) пол¬ 
ный жизни = оживляющій, животвор¬ 
ный, живительный, зоіит, дгатеп: зш- 
йіга, быстро воспламеняющаяся. 
ѵіѵібиз, а, нт, живой, I) обнаружи¬ 

вающій жизнь, детта (почка). — II) 
прегп., полный жизни, полный силъ» 
живой, бодрый, энергичный, сильный, 
пламенный, ресіиз: ІІтЬег (сапіз і*): іп- 
депіит. 
ѵІѵо, ѵіхі, ѵісіит, ёге, I) жить» 

оставаться или быть въ живыхъ (прот. 
тогі), А) вооб.: а) о лицахъ гс: розі- 
циат сотрегіі еит ѵіѵеге роззе: ѵ. рго- 
ѵібепіій бейт: аб зиттат зепесіиіет: 
аппоз IV еі ЬХ.—съ асе. внутр. объ¬ 
екта, ѵііат іиііогет; разз., пипс іегііа 
ѵіѵііиг аеіаз, живу третій вѣкъ (•(•); рагі. 
зиЬзі., ѵіѵепіез сит а^о, чьи-н. совре¬ 
менники. — Особыя выраженія, а) ѵіѵеге 
бе Іисго, быть обязаннымъ жизнью дру¬ 
гому, жить по милости другихъ. — р) по 
ѵіѵат зі еіс., умереть мнѣ, если гс. — 
Ь) пер.: «) (поэт.) о частяхъ тѣла, ѵі- 
ѵепз ресіиз, бьющееся еще сердце (і*): 
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ѵіѵепііа тетЬга, трепещущіе члены. — 
#) (поэт.) объ огнѣ, горѣть, сіпіз ѵіѵеі: 
Ъспе ѵіѵіііз і^пез.—В) прегя.: 1) жить = 
пользоваться жизнью, благоденствовать, 
<ріапйо ѵіѵетиз? когда мы будемъ имѣть 
свободное время? — отс. (поэт.) ѵіѵе, ѵі- 
ѵііе, счастливо оставаться, прощай, про¬ 
щайте: ѵіѵе ѵаіедие, прощай и будь здо¬ 
ровъ: ѵіѵііе, зііѵаѳ. — 2) (поэт.) жить = 
не погибать, оставаться, ѵіѵипі зсгіріа, 
не забыты: іасііит ѵіѵіѣ зиЬ ресіогѳ ѵиі- 
ппз. — И) теіоп.: 1) жить чѣмъ или въ 
какомъ-нибудь положеніи, а) питаться, 
кормиться, різсіЬиз, саше: гаріо или 

(поэт.) ѵіѵііиг ех гаріо, живутъ грабе¬ 
жомъ. — Ь) жить, проводить жизнь, зиЬ 
ге§е: іп зоіііийіпѳ: іп Ііііегіз: Ъепе, хо¬ 
рошо жить: рагѵо Ъепе (*)*): Іихигіозе: 
іп йіет (не думая о будущемъ, спустя 
рукава), іп Ъогат. 2) жить гдѣ или 
съ кѣмъ-нибудь, а) жить гдѣ-нибудь, на¬ 
ходиться, пребывать, Зугасизіз: іп ТЬга- 
сіа. — Ь) жить съ кѣмъ, быть въ сно¬ 
шеніяхъ, обращаться, сит а^о: сит аідо 
ІіЬепіег или ІатШагііег. — синкоп, 
ѵіхеі = ѵіхіззеі (і*). 
ѵіѵиа, а, ит, живой, I) аф‘.: 1) соб.: 

а) объ одуш.: аЦт ѵіѵит сареге. диит 
уіѵпз Шіо ге§пит ігайійіззеі, при жи¬ 
зни: ѵіѵо йейегат, на время жизни: ѵіѵо 
БаппіЪаІе, пока живъ А.: те ѵіѵо, при 
моей жизни, пока я живъ: ѵіѵиз рег ога 
іегеіиг, онъ будетъ жить въ устахъ на¬ 
рода (*(•); ріиг. зиЪзі., ѵіѵі, живущіе 
Ж. — Ъ) (поэт.) о частяхъ тѣла 2с: 
таіе ѵіѵа саго, еще не вполнѣ живое: 
ѵіѵа айЬис тетЬга или ѵізсега, еще по¬ 
дергивающіяся (въ судорогахъ): зап^иіз, 
теплая: саіог, животная теплота (і*). — 
2) пер.: а) живой, ѵох, устная рѣчь: 
ѵіѵа ѵосѳ, изустно, словесно. — Ъ) живой, 
натуральный, ѵиііиз (і*). — с) свѣжій, 
сочный, агипсіо (у): сезрез (*)*). — Я) те¬ 
кучій, Йшпеп: Гопз (*)*); о росѣ, свѣ- 
лсій, гоз (|). — е) природный = природою 
образованный, гасНх (у): ріапіагіа (от¬ 
водки *)*); или = необработанный, въ не¬ 
обработанномъ видѣ, зиШіг, самородная 
сѣра: ршпех (*)*): захит (•}•).—Г) горя¬ 
щій, Іисегпа (|).— II) зиЪзі., ѵіѵит, і, 
п. а) живое мясо, саіог ай ѵіѵит айѵе- 
піепз, проникающій до живого мяса: ай 
ѵіѵит регзейіі ітЪег, проникъ до ко¬ 
стей (•[•). — Ъ) пер., капиталъ, йаі йе 
Іисго; піЬіІ йеігаЪіі йе ѵіѵо :йе ѵіѵо іді- 
іиг егаі аіщиій гезесапйит. 
ѵіх, айѵ. едва, насилу, съ трудомъ; 

жъ част., едва ли, врядъ ли, аШппаге 
ѵіх роззшп; отс. ѵіх йшп или ѵіхйит, 

едва только, лишь только; ѵіхйит... еі, 
едва только... какъ (и); ѵіх іапйет, те¬ 
перь только, наконецъ-то. 

ѵіхйит, айѵ. см. ѵіх. 
ѵбеаЪ&Іит, і, п. названіе, шія. 
ѵосаііз, с, звучный, звонкій, раздаю¬ 

щійся, сагтеп (у); Огрііеиз, музыкаль¬ 
ный и богатый пѣснями (*)*): путрЬе, 
откликающаяся нимфа (объ эхѣ *!*). 
ѵбсаіиз, йз, т. призываніе, 80въ, ріиг. 

ѵосаіиз теі (*)*). 
ѵбсШгаИо, бпіз, й крикъ. 
ѵбсіГбгог, аіиз зит, агі, громко гово¬ 

рить, кричать, провозглашать, съ айѵ. 
(раіат, іогіііег); или съ йе с. аЫ. (йе 
зирегЬіа раігит); или съ общимъ асе. 
(іаііа і* или Ьаес); или съ асе. с. іпй; 
съ косв. вопр. 

ѵбсііо, аѵі, аіит, аге, обыкновенно 
называть, называть, ^иі ѵіѵит еит 
іугаппит ѵосііагапі: ^иі РЬаІегеиз ѵосі- 
іаіиз езі. 
ѵбсо, аѵі, аіит, аге, звать, I) ссб.: 

I) вооб.: а) звать, призывать, акрп іп 
сопііопет* зепаіит или іп зепаіит: ай 
сопзііішп: аЦт аихіііо (на помощь); о 
неодуш., зрез ѵосаі: ѵепііз ѵосаііз, если 
будете имѣть въ своемъ распоряженіи 
попутные вѣтры (*)*). адтіпе гетогит 
ееіегі ѵепііздие ѵосаііз, съ помощью ча¬ 
стыхъ ударовъ веселъ и благодаря по¬ 
путному вѣтру (у). — Ь) (поэт.) возвѣ¬ 
щать, ріиѵіат ітргоЬа ѵосѳ (о воро¬ 
нѣ).— с) (поэт.) призывать боговъ, взы¬ 
вать къ богамъ, йеоз, ѵосе Несаіеп: 
йеоз аихіііо. — й) отзывать, тііііез аЬ 
орегіЪиз.— 2) въ част.: а) призывать къ 
суду, позвать въ судъ, іп ^из, іп ^и«3і- 
сіит — Ъ) приглашать въ гости 2С, а^т: 
аЦт ай сепат: аЦт йотит; карт., 
призывать, привлекать, аідт іп зрет, 
обнадеживать кого, зегѵоз ай ІіЬегіаіет: 
аідт ай Ъеііит §егепйит — с) вызы¬ 
вать, Ьозіет: йіѵоз іп сегіатіпа Ж. — 
й) называть, оррійит ѵосапі: ай зро- 
1аеит, диой ѵосайі, у такъ назьгааемой 
пещеры.—на вопросъ: по чему? посред¬ 
ствомъ йе или ех с. аЫ., раігіодие ѵо- 
саі йе потіпе тепзет Ж: игЬет ѵ. ех 
потіпе зио (по своему имени) Еотат. — 
II) пер., кого или что приводить въ из¬ 
вѣстное положеніе или состояніе, дово¬ 
дить, іетріа ай ехіііит еі ѵазіііаіет, 
обрекать на гибель и опустѣніе: аЦт 
іп йізегітеп ас регіеиіит, ставить кого 
въ критическое и опасное положеніе': 
аЦт іп ойіит еі іпѵійіат, возбудить про¬ 
тивъ кого ненависть и нерасположеніе: 
аЦт іп егітеп, обвинять кого: аідт іп 
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рагіеш, предоставлять кому участіе: аідт 
іп рагіет (Ьегегіііаііз), сдѣлать участни¬ 
комъ въ наслѣдствѣ: а1д<1 іп сотпшпе, 
сдѣлать общедоступнымъ: сііѵоз іп ѵоіа, 
давать обѣты богамъ (*}•): аідб іп <Іи- 
Ьіит, подвергать сомнѣнію: а<і іпіе^гі- 
іаіеш тавотит зре зий Ьотіпет ѵоса- 
Ьапі, они надѣялись, что онъ будетъ 
такъ же честенъ, какъ его предки. 
ѵбШісаз, а, шп, летучій, ііііиз ііігеп- 

іез ас ѵоіаіісі ітреіиз, ярыя нападенія 
«а разныхъ лидъ. 
ѵбІаШіз, С, летучій, I) крылатый, 

риег (о Купидонѣ •}•). — II) (поэт.) пер.: 
a) быстрый, іеггит (стрѣла), Іеіит. — 
b) скоротечный, скоро проходящій, аеіаз. 

ѵбіаійз, йз, ш. летапіе, полетъ, аѵіиш. 
ѵбіёшшп рігит, фунтовая груша (та¬ 

кая большая, что наполняетъ горсть — 
ѵоіа). 

ѵбіепз, епііз, РАф*. по собственной 
«волѣ дѣлающій что-н., а) (поэт.) созна¬ 
тельно, умышленно дѣлающій что-н., 
ірза тасіе Іепиапі агтепіа ѵоіепіез. — 
Ь) добровольно, охотно, самъ дѣлающій 
что-н. (прот. ѵі соасіиз). — с) располо¬ 
женный, благопріятный; отс. ѵоіопііа 
аісі, благопріятныя для кого-н. извѣстія 
или происшествія, 
ѵоі&из, ѵоі^б, см. ѵиі^из, ѵиі&о. 
ѵбШо, аѵі, аіит, аге, летать туда и 

сюда, порхать, носиться, I) соб., о пти¬ 
цахъ и насѣкомыхъ: ргоріег Ьшпшп (у): 
зирег сагрепіит сит ша^по сіап^оге; 
рагі. зиЬзі., ѵоіііапз ріигітиз, туча на¬ 
сѣкомыхъ (•}*). — И) пер.: 1) въ узкомъ 
смыслѣ, аігат іп пішЬо ѵоіііаге Гаѵіі- 
Іат (і*): апітае зііепіит ѵізае ѵоіііаге 
(•(*); карт., рег ога ѵігйт, переходить 
изъ устъ въ уста ( = быть прославля- 
ему людьми; о лицахъ *)•): Ьото ѵоіі¬ 
іапз ^Іогіае сирі<іі1а1е, обуреваемый жа¬ 
ждой славы (прот. ѵіг шобегаіиз еі соп- 
зіапз). — 2) въ широкомъ смыслѣ, но¬ 
ситься, а) рыскать, бѣгать, спѣшить, 
сновать, сит ^Іасіііз Іоіо Того: іп агтіз: 
аіасгез Іаеіоздие ѵоіііаге. — Ь) карт., 
чванно выступать, показываться, по¬ 
являться, ѵоіііаі иі тех, важничаетъ* 
пипс ѵего поп іпзиІІаЬо ѵеЬетепІіиз пес 
ѵоІііаЪо іп Ьос іпзоіепііиз, ни чрезмѣр¬ 
но распространяться объ этомъ, 
ѵоіпбго, аѵі, аіит, аге, см. ѵиіпего. 
ѵоіпиз, см. ѵпіпиз. 
1. ѵ&іо, аѵі, аіит, аге, летать, I) соб., 

о птицахъ н насѣкомыхъ, аЬзоІ. или 
р1асі<ів рег аёга (*[*): сігсит Іііога (*(•), 
зирег пиЬет (*[*); ріиг. зиЬзі., ѵоіапіез, 
Іит & (зс. Ьезііае), птицы. — II) пер.: 

а) о предм., которые быстро движутся 
по воздуху, летаютъ (о вѣтрѣ, молніи 
2с), аЬзоі. или а<і аигаз (*}•). — Ь) о вся¬ 
комъ быстромъ движеніи, спѣшить, стре¬ 
миться, а) (поэт.) о лицахъ, аЬзоі. или 
реіадо: аЬ Ііаііа, рег Ьозіез. — р) о не¬ 
одуш.: ѵоіаі сиггиз или паѵіз (•}*): ѵоіаі 
аеіаз (*)■): іата ѵоіаі (со слѣд. асс.^ с. 
іпй), до насъ долетаетъ молва (*г). 

2. ѵбіо, ѵбійі, ѵеііе, хотѣть, желать, 
I) вооб.: а) вооб.: а) съ іп?.* ѵеііт 
зсіге (+). — р) съ асе. с. іпй: зі ѵіз те 
Йегѳ (•}*); въ вопросѣ, ѵіп’ Іи сигііз 
Іибаеіз оррейегѳ? неужели ты хочешь гс 
(•(* ср. ниже Ь). — у) съ асе : Гасіат, 
дшхі ѵиіііз* диіб атрііиз ѵіз? (Ѣ); сиріо 
отпіа, диаѳ ѵіз, желаю тебѣ исполненія 
всѣхъ твоихъ желаній (•)•); о неодуш., 
печиѳ сЬогба зопит гесМіз, диет ѵиіі 
тапиз еі тепз (•)•) — д) съ иі (иіі) с. 
соп).: ѵоіо иі тіЬі гезрошіеаз, пит 
еіс. — б) съ однимъ соп). ѵізпе Ьос ргі- 
тит ѵіДеатиз? — ?) аЬзоі.: зеи ѵѳііпі 
зеи поііпі, хотятъ ли, или нѣтъ; сокращ. 
зіз, зиіііз, какъ вставка, геГег апітит 
зіз ай ѵегііаіет: тіЬі ѵоіепіі езі аідб, 
что-н. согласно съ моимъ желаніемъ 
(диіа педие рІеЬі тіііііа ѵоіепіі риіаЪа- 
Іиг). — Ь) ѵіз или ѵіз Іи со слѣд. іпй, 

какъ побужденіе или приказаніе, не 
угодно ли тебѣ? ѵіз Іи Ьотіпез игЪет- 
диѳ Гегіз ргаеропегѳ зііѵіз? (1*). — с) 
элдипт., ѵ. аідт, хотѣть переговорить 
съ кѣмъ, зі диій Ше 8е ѵеііі. — <1) ѵ. 
а1с}8 саизй, желать чего ради кого, для 
блага чьего; (съ и безъ отпіа) быть 
расположеннымъ къ кому, дѣлать что-н. 
или все для кого-н., желать кому всего 
хорошаго. — Г) диісі зіЬі ѵиіі (гез), что 
значитъ, пес заііз іпіеііехі, диій зіЬі Іех 
аиі диій ѵегЬа ізіа ѵеііепі. — Н) прегн.: 
1) какъ госуд. 1. 1., предписывать, по¬ 
становлять, раггісИаз іпзиі ѵоіиегипі іп 
сиіеит; отс. при предложеніи народу на 
его утвержденіе новаго закона, какъ за¬ 
просъ, одобряетъ ли онъ и принимаетъ 
его, ѵіііііз^иЬѳаІіз. — 2) полагать, утвер¬ 
ждать, те ѵиіі іиіззѳ КЬоШ. — 3) пред¬ 
почитать, считать болѣе желательнымъ, 
со слѣд. диат: таіае гѳі зѳ диат пиі- 
Ііиз, ІигЬагит ас зеДіііопит бисез ѳззѳ 
ѵоіипі. — ^-сокращ. ѵіп* = ѵізпе; тк. 
зіз = зі ѵіз, зиіііз = зі ѵиіііз. 

3. ѵ&іо, бпіз, т. волонтеръ. 
ѵоіреа, із, й см. ѵиірез. 
ѵоізиз, а, пт, см. ѵеііо. 
ѵоіійг и т. д., см. ѵиііиг и т. д. 
ѵоіійз, йз, т. см. ѵиііиз. 
ѵбШЪПіз, е, каткій, скоро или легко 
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вращающійся, удобовращающійся, вертя¬ 
щійся, кружащійся, I) соб.: атпіз, ка¬ 
тящаяся (і): Ьихшп, кубарь изъ бука 
(•)• . — И) пер.: а) о счастіи, перемѣн¬ 
чивый, непостоянный, і'огіипа. — Ь) о 
рѣчи и ораторѣ, плавный, огаіог, бѣг¬ 
лый въ рѣчахъ. 
ѵШМШаз, аііз, Г. каткость, способ¬ 

ность вращаться, кружиться, I) соб.: 
тшкіі. — II) пер.: а) перемѣнчивость, 
непостоянство, іогіипае, превратность 
счастья. — Ь) бѣглость рѣчи, плавность 
въ рѣчахъ, Ііп&иае. 
ѵбійеёг, Ійсгіз, Ійсге, летучій, кры¬ 

латый, I) соб. и пер.: 1) соб.: а) аб].: 
ап^иез: беиз или риег, Купидонъ (*(*): 
рея (Меркурія •(•): іигЪа, птицы (*(*). — 
Ь) зиЪзі., ѵоіисгіз, із, $. (поэт, тазе.), 
птица, крылатое насѣкомое; чаще ріиг., 
ѵоіисгез, ит, і*. птицы. — 2) пер., бы¬ 
стро носящійся, быстрый, за&іііа (*)*): 
іитиз (*(*): НеЬгиз (і*): пипііиз. — II) 
карт.: 1) вооб., крылатый, быстро но¬ 
сящійся, быстрый: піЫІ езі іаш ѵоіисгѳ 
диат таіебісіит, ничто не разносится 
такъ скоро гс: ѵ. зоттіз, быстро уле¬ 
тающій: ?аішп (і*). — 2) въ част., бы¬ 
стро проходящій, скоротечный, мимо¬ 
летный, іогіипа: біез (і*): іата (•(■). 
тбійтёп, тіпіз, п. I) свертокъ, сви¬ 

токъ, книга, литературный трудъ, сочи¬ 
неніе, 1) вооб.: та§пііибо ѵоіитіпіз: 
уоіитіпа зеіесіагит ерізіоіагит. — 2) въ 
част., томъ, зехбесіт уоіитіпа ерізіо¬ 
іагит. — II) (поэт.) поворотъ, изворотъ, 
изгибъ, кругъ, ѵіпсіогит (о пестѣ): сгй- 
гит (едиі): іиті, клубы дыма: зібегит, 
круговое двиясеніе; особ, объ изгибахъ 
змѣи, зіпиаі іттепза уоіитіпе Іегда: 
ріпсіо ѵоіитіпе зегрипі. 
ѵ&іипіагіиз, а, пт, добровольный, 

I) зиіу., о томъ, кто по собственному 
побужденію что н. дѣлаетъ, зепаіог, са¬ 
мозванный: аихіііа зосіогит: тііііез и 
зпЬзІ. одно ѵоіипіагіі, добровольцы, во¬ 
лонтеры: ехегсііиз, добровольцы. — II) 
оЬ]., о томъ, что по доброй водѣ слу¬ 
чается, бебіііо. 
ѵбіипіаз, аііз, і. воля, I) вооб.* а) во¬ 

об.: те сопіогто аб е^з ѵоіипіаіет, я 
соображаюсь съ его волею: а<1 ѵоіипіа- 
іет Іодиі, говорить въ угоду, льстить: 
зитта Саіиіі уоіипіаіе, при полномъ 
согласіи К. — Ь) свободная, добрая воля, 
Ьопа: е§о ѵоіипіаіет ііЬі ргоГесіо етѳ- 
ііаг, гет ірзат попбит роззе ѵісіеог; 
отс. ѵоіипіаіе, по доброй волѣ, по соб¬ 
ственному побужденію, добровольно; ѵегЬ. 
8па зропіѳ еі ѵоіипіаіе. — с) образъ 

мыслей, (доброе) настроеніе, сопйзп» 
типіеіріогшп ѵоІипіаііЬиз: ееіапз, ций. 
ѵоіипіаіе еззеі іп ге§ет. — б) желаніе,, 
отс. тк. рѣшеніе, приказаніе, предпи¬ 
саніе, тііііит, Тга^апі ге§із: атЬіііозіз- 
ѵоІипіаііЬиз сесіеге: ех ѵоіипіаіе, ех зиа 
ѵоіипіаіе, бе теа ѵоіипіаіе, по жела¬ 
нію. — ѳ) намѣреніе, Ьапс тепіет ѵо- 
Іипіаіепщиѳ зизсері: а диа ѵоіипіаіе* 
беіеггііиз. — И) прегн.: а) расположе¬ 
ніе, благосклонность, аѵегза (•(■): ѵоі. 
ег§а или іп а^т: ^иае ѵезігат ѵоіип¬ 
іаіет іпбісепі. — Ь) послѣдняя воля, за¬ 
вѣщательныя распоряженія, іезіатепіа 
еі ѵоіипіаз тогіиогит. 
ѵбіиріагіиз, а, ит, относящійся къ- 

удовольствію, особ, къ чувственному на¬ 
слажденію, I) асііѵ.: доставляющій удо¬ 
вольствіе или чувственное наслажденіе, 
сазиз іііі... егаі ѵоіиріагіиз, несчастіе 
доставляло ем^ удовольствіе. — II) разз.: 
a) преданный удовольствіямъ, сласто¬ 
любивый (особ, въ смыслѣ стоиковъ въ 
отношеніи къ эпикурейцамъ), Ьото (объ 
Эпикурѣ); тк. ріиг. зиЬзі., ѵоіиріагіі. — 
b) чувствительный, воспріимчивый, §из- 
іаіиз езі зепзиз ех отпіЬиз тахіте* 
ѵоіиріагіиз. 

1 ѵбіиріаз, аііз, Г. (чувственное и ум¬ 
ственное) удовольствіе, наслажденіе, I) 
соб.: іаЬиІаз сит ѵоіиріаіе Іе&еге: аіеі 
ѵоіиріаіі еззе; въ дурномъ смыслѣ, чув¬ 
ственное удовольствіе, ѵоіиріаіез согро- 
гіз. — II) теіоп.: а) ѵоіиріаіез, доста¬ 
вляемыя народу увеселенія, игры. — Ь) о* 
лицахъ, какъ ласкательное слово, теа 
ѵоіиріаз, моя радость, моя отрада (*(*). — 
c) страсть къ чувственнымъ удоволь¬ 
ствіямъ, сластолюбіе, зиат ѵоіиріаіет 
ехріеге. 
ѵйІйіаЬгит, і, п. лужа, грязь, въ 

которой валяются свиньи (*(*). 
ѵЫиіаііо, бпіз, Г. катаніе, валяніе, 

карт., ѵоіиіаііопез согрогіз, логовища. 
ѵбШіо, аѵі, аіит, агс, катать, ка¬ 

тить, валять, разз. теб. = кататься, ва¬ 
ляться, I) соб.: іп Іеѵі &1асіе іаѣібадие* 
піѵѳ ѵоІиіаЬапіиг, скользили: Йиха Ьа- 
Ьепа §1апз іп ]асіи ѵоіиіаіиг: ѵоіиіагі 
аб ребез, бросаться, падать къ ногамъ. — 
И) пер.: 1) вооб.: ѵоіиіагі іп отпі §ѳ- 
пёге ба§іііогит, погрязать, утопать въ. 
гс. — 2) въ част., а) (поэт.) издавать, 
ѵосет, оглашаться эхомъ (о берегѣ): 
ѵосет рег аігіа. саеса тигтига (о вѣтрѣ 
въ лѣсу). — Ь) съ самимъ собою взвѣ¬ 
шивать, обдумывать, ак}б апіто, илш 
іп апіто, или зесшп апіто, или іпіг& 
апітит (поэт, зесит іпіег зѳ, весит» 
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согйе, ігізіі сит согйе): сопйіііопез сит 
атісіз. — с) занимать, апітит заерѳ 
ііз іасіііз со^ііаііопіЬиз, предаваться ча¬ 
сто этимъ тихимъ размышленіямъ. 
ѵоіѵа (тк. ѵиіѵа), ас, й матка, ложе- 

вна (свиная ложесна считалась у римлянъ 
лакомымъ кускомъ). 
ѵоіѵо, ѵоіѵі, ѵбійіиш, ёге, катать, 

катить, вертѣть, вращать, I) с об.: 1) 
вооб.: а) объ одуш.: ^гапсііа заха (•(*): 
осиіоз Ьис іііис, осиіоз рег зіп^иіа (і): 
іитіпа рег іп^епз согриз, измѣрять гла¬ 
вами великана (і*): зиЬ пагіЪиз і^пет, 
метать искры ноздрями (*(-): зетіпесез 
тиііоз, валить, повергать наземь (*)■): 
ѵоіѵітиг ипсііз, насъ кидаютъ волны, мы 
становимся игрушкою волнъ (*(•); разз. 
ѵоіѵі тейіаі., катиться, вертѣться, изви¬ 
ваться, іпіег ѵезіез (о змѣѣ *{*): ргопиз 
іп сариі ѵоіѵііиг, падаетъ внизъ голо¬ 
вою (у): іп іоззаз, скатываться, падать 
(І*): сигги, скатьшаться съ колесницы 
(*(•); особ, пасть въ сраженіи, Ьиті (*{*): 
агѵіз (•}•): іипсіо іп іто (і*): Іеіо (йаі., 
падать мертвымъ *}•): регтіхіі саейе ѵіго- 
гит ѵоіѵипіиг едиі (і*). — Ь) о неодуш. 
(о рѣкѣ 2с), заха діагеоза: зсиіа ѵігйт 
зиЬ ипйаз (•(*): сари! аіф (*(*): тіпогез 
ѵогіісез (*(•); о вѣтрѣ, і*пет ай іазіідіа 
зитта, крутить вверхъ, клубить (•(•): 
ѵазіоз ай Іііога йисіиз (*(•): таге (і*); о 
странѣ, ійтит, крутить вверхъ, клубить 
(■)■); тесііаі. ѵоіѵі, катиться, вертѣться, 
клубиться: ѵоіѵепііа ріаизіга (^); о сле¬ 
захъ, рег ога, литься, течь (•(■): Іасгі- 
тае ѵоіѵипіиг іпапез, тщетно льются 
слезы (і*); о рѣкѣ, аЬзоІ. или рег зііѵаз 
(І*); о пламени, рег сиітіпа Ьотіпит 
(І); о пыли, ай тигоз (*{*); о камнѣ, рег 
іпапе, по воздуху кружиться (*}*). — 2) въ 
част.: а) свитокъ, обвитый вокругъ па¬ 
лочки, развертывать и читать, НЬгоз 
Саіопіз. — Ь) укатывать, уносить съ 
собою, йшпеп ресиз еі йотоз ѵоіѵепз 
ипа (*(*). — с) теіоп., верченіемъ, круже¬ 
ніемъ образовывать,огЪет, образовывать 
крутъ (каре, воен. і. і.): еггогет рег 
іогіиозі атпіз зіпиз Йехизяие, блуждать 
по гс.— II) пер.: 1) вооб.: а) время или 
обстоятельства во времени заставлять со¬ 
вершать круговое обращеніе, вращать, 
ргопоз тепзез (о богинѣ луны і*): тиііа 
ѵігйт ѵоіѵепз йигапйо заесиіа ѵіпсіі (о 
деревѣ і*): іоі сазиз, испытать, пережить 
(1*); о самомъ времени и обстоятельствахъ, 
іп зе зиа рег ѵезіі^іа ѵоіѵііиг аппиз, снова 
начинаетъ свое обращеніе по прежнему 
пути (|): и! ійет іп зіп^иіоз аппоз ог- 
Ъіз (теченіе событіи) ѵоіѵегеіиг; тк. 

(поэт.) рагі. ѵоіѵепз, обращающійся, 
ѵоіѵепз аппиз, теченіе года: ѵоІѵепііЬиз 
аппіз, въ теченіе лѣтъ: ѵоіѵепйіз теп- 
зіЬиз, въ теченіе (съ теченіемъ) мѣся¬ 
цевъ. — Ь) судьбу, опредѣленіе судьбы 
заставлять катиться какъ-бы изъ урны 
судебъ = назначать, опредѣлять (о Зевсѣ, 
судьбѣ, паркахъ), ѵоіѵіі ѵісез (о Зевсѣ 
+): зіс ѵоіѵеге Рагсаз (аийіегаі •(•). — 
2) въ част.: а) въ груди какъ-бы воро¬ 
чать, а) въ сердцѣ носить, хранить, пи¬ 
тать страсть, йисіиз ігагит зиЬ ресіогѳ 
(І*): зсігѳ іп^епіез ^ат йіи ігаз еит іп 
ресіогѳ ѵоіѵеге, у него клокочетъ въ 
груди злоба. — /?) въ умѣ или въ сердцѣ 
носить мысль, представленіе, намѣре¬ 
ніе = взвѣшивать, обдумывать, думать 
о чемъ, Ьаз іпапіит гегит ірзаз ѵоіѵеп- 
іез іпапез со^ііаііопез: Раипі зогіет зиЬ 
ресіогѳ (і*): тиііа апіто зио или зесит: 
Ьеііит іп апіто. — Ь) (поэт.) = геѵоі- 
ѵегѳ, развертывать = раскрывать предъ 
умственными очами, вспоминать, ѵеіе- 
гшп топитепіа ѵігогит: Іоп^іиз еі ѵоі¬ 
ѵепз іаіогит агсапа тоѵеЬо, и, загля¬ 
дывая въ даль, раскрою тебѣ тайны судебъ. 
ѵбпіёг и ѵбтіз, ёгіз, т. плужникъ, 

сотникъ. 
ѵбтХса, ае, й нарывъ, вередъ, чирей 

(тк. карт, о вредныхъ людяхъ). 
ѵбшіз, бгіз, т. см. ѵошег. 
ѵбто, тйі, тХіит, ёге, I) іпіг. бле¬ 

вать. — II) іг. рвотою извергать, и вооб. 
изрыгать, извергать, апітат, испустить 
Духъ (1*). 
ѵбга^о, 0пІ8, й пропасть, I) соб.: 

пропасть, бездна (въ землѣ), пучина, 
омутъ (въ водѣ). — И) пер.: аііі ѵ. ѵепігіз, 
ненасытное чрево (■{■): диг^ез ас ѵога^о 
раігішопіі, прокутившій и проѣвшій отцов¬ 
ское наслѣдство: ѵога^о аиі диг^ез ѵііі- 
огит, пучина или пропасть преступле¬ 
ній: ѵога^о геі риЫісао, гибель г. 
ѵбгах, асіз, прожорливый, ненасыт¬ 

ный. 
ѵбго, аѵі, аіиш, аге, проглатывать, 

пожирать; отс. пер., пожирать, глотать, 
а) о липахъ: Ііііегаз, глотать книги 
(=много читать). — Ь) (поэт.) о неодуш.2 
СЬагуМіз ѵогаі сагіпаз, поглощаетъ: 
іііат (рирріт = паѵет) гарійиз ѵогаі 
аедиоге ѵогіех. 

ѵогзо, ѵогзнт, ѵогвйга, ѵогзнз, см. 
ѵегво еіс. 
ѵогіех, ѵогіісбзиз, см. ѵегіех, ѵегіі- 

созиз. 
ѵогіо, см. ѵегіо. 
ѵоз, см. іи. 
ѵозіёг, іга, Ігит, см. ѵезіег. 
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ѵбііѵпз, а, шн, бъ обѣту относящій- 
ея, обѣщанный, посвященный, Ішіі, дан¬ 
ныя по обѣту (*)*): зиѵепса Ж. 
ѵбінт, і, п. I) обѣтъ, а) соб., ѵоіа 

Бшзсіреге, шшсирагѳ иди Пасете, давать, 
приносить обѣты (тк.' рго аідо): ѵоіа 
зоіѵеге или (Ііззоіѵеге (исполнить): ѵоіо 
йш§і: ѵоіоглт батпагі, быть обязану 
исполнить обѣтъ (т.-е. подучить желае¬ 
мое), тк. ѵоіі (Іатпаіиз иди (*)*) геиз, 
обязанный исполнить обѣтъ: ѵоіі ІіЪе- 
гагі: (ііѵоз іп ѵоіа ѵосаге, давать' обѣты 
богамъ, взывать къ богамъ (поэт, <1еоз 
ѵоііз ѵосаге, ѵоіа а(і сіеоз іегге). — Ъ) 
теіоп., а) соединенная съ обѣтомъ мо¬ 
литва, диісі епіш пізі ѵоіа зирегзипі 
(1*)* — Р) обѣщанный предметъ, очисти¬ 
тельная жертва, ѵоііз іпсепсіішиз агаз 
(|). — И) пер., вооб. желаніе, посіигпа 
ѵоіа сирісіііаішп: Ьос егаі іп ѵоііз, это 
составляло предметъ моихъ желаній (•(*): 
іп ѵоіит ѵепіге, сдѣлаться предметомъ 
желанія (•(*): ѵоіа іасеге, желать: ѵоіа 
іасеге сопіга гет риЫісат, проклинать 
государство. 
ѵбѵёо, ѵбѵі, ѵбіит, ёге, I) давать 

обѣтъ, обѣщать, посвящать, аесіеш: 
Уиісапо агта: зе или сарііа зиа рго ге 
риЫіса, обрекать себя на смерть; со 
слѣд. асе. с. іпі. — И) (поэт.) пер., же¬ 
лать, диае тосіо ѵоѵегаі, осііі; съ <1аі., 
с[иі«і ѵоѵеаі сіиісі аіитпо; съ иі с. сол]., 
иі іиа зіт ѵоѵео. 
ѵох, ѵбсіз, і. голосъ, I) соб.гта^па: 

Ѵаіегіит та^пЗ ѵосе (громко) іпсіатаі: 
лиііа ѵох диігііапііит ехаисіігі роіегаі, 
никакого крика о помощи; о голосѣ жи¬ 
вотныхъ, Ъоит, мычаніе (*{*); о голосѣ 
олицетворяемыхъ неодуш., гегшп ѵох езі 
лаіпгае ѵезіі^ішл, ѵегііаііз лоіа. — II) 
теіол.: 1) звукъ инструмента, тонъ, 
Зігепшл ѵосез, пѣніе (*(*): Ьисіпа Иіога 
ѵосе геріеі (*(*); поэт., гулъ, шумъ, аи<1і- 
пшз ітасіаз асі Иіога ѵосез (реіа^і і*): 

асі золііиз ѵосіз (отъ ударовъ веселъ) 
ѵезіі^іа іогзіі (•(•). — 2) голосомъ выра¬ 
женное слово, рѣчь, а) вооб.: ѵосез соп- 
іитеИозае: Ьаес іе ѵох поп регспііі?: 
лиііа іатеп ѵох езі аЬ ііз ашіііа рориіі 
Еоталі таіезіаіе ішіі^па: сагрі лозіго- 
гит тіИіит ѵосіЬиз, быть уязвляему за¬ 
мѣчаніями нашихъ солдатъ. — Ь) голосъ = 
сужденіе, особ, сентенція, формула, ди5 
ѵосе. — с) голосъ = приказаніе, солзи- 
Ішп ѵосі аЦиѳ ітрегіо пол оЬоейіге. — 
И) (поэт.) изреченіе, формула, особ, ма¬ 
гическое изреченіе, магическая формула, 
ѵ. ТЬеззаІа: ѵосез засгае, Магзае: <1е- 
гіреге Пшат ѵосіЬиз.— 3) = зегто, рѣчь, 

языкъ, сиііиз Ьотіпит гесепіит ѵосе 
іогтазіі саіиз (Мегсигіиз ■(*). 
ѵиі&агіз (ѵоі^агіз), е, общенародный, 

а) всеобщій, обыкновенный, буднишній, 
простой, всѣмъ извѣстный, оріпіо; пе- 
иіг. ріиг. зиЬзі., апіеропапіиг гага ѵиі- 
дагіѣиз. — Ъ) о женщинахъ, общедоступ¬ 
ный, публичный, зсогіит. 
ѵиі^аібг, бгіз, т. разглашатель, пере¬ 

сказчикъ, переносчикъ. 
ѵні&аіиз, а, иш, РАф. а) о женщи¬ 

нахъ, общедоступный, публичный, сог- 
риз. — Ь) общеизвѣстный, распростра¬ 
ненный; отс. ѵиі^аііог Саша езі съ асе. 
с. ілГ. 

1. ѵиі^о, аѵі, аіиш, аге, дѣлать обще¬ 
народнымъ, дѣлать доступнымъ для всѣхъ, 
дѣлать всеобщимъ, распространять на 
всѣхъ (на каждаго), распространять по¬ 
всюду, I) вооб.: а) вооб.: гет, сопзиіа- 
іит: типиз ѵиі^аіит аЬ сіѵіЬиз еззе іп 
зосіоз; тесііаі., ѵиі^агі сит ргіѵаііз, 
связываться, дружиться. — Ь) болѣзнь: 
тіпізіегіа іп ѵісет ас сопіа^іа ірза ѵиі- 
§аЬапі тогЬоз: ѵиі^аіі сопіасіи іп Ьоті- 
лезтогЬі; нравств. зло, (диае соттізза) 
ѵиі^аіа іл отпет ехегсііит, если имъ 
заражено все войско; гейех., длит опа 
Іісепііа а раисіз іп отлез зе гереліе 
ѵиі^аззеі. — с) зепзи оЬзсоепо, всякому 
отдавать, предоставлять, согриз, всякому 
отдаваться. — И) въ част., словами дѣ¬ 
лать общеизвѣстнымъ, доводить до все¬ 
общаго свѣдѣнія (отс. разбалтывать, 
пересказывать), повсюду распространять, 
въ разз. = становиться общеизвѣстнымъ, 
распространяться, аііа тігасиіа: оМис- 
іит ѵегЬіз йоіогет (•(*): диае ѵиідаіа зег- 
топіЬиз егалі: агіез поп апіе ѵиі^аіае: 
ѵиі^аіиг гитог: ѵиі^аѵегаі іата: ѵиі^а- 
іит (езі) рег отлез огйіпез, всѣ со 
слѣд. асе. с. іпі. 

2. ѵиі^б (Чоі&б), айѵ. повсюду (прот. 
іпзоіепіег еі гаго), а) повсюду, вездѣ, иі 
ѵиі^о Потіпез оссИегепіиг: ѵпі^о тіИ- 
іез аЪ 8і§піз (ІізсейеЪапі, толпами, мас¬ 
сою. — Ь) вообще, обыкновенно, і<і ѵи1§о 
еѵепіге зоіеі. — с) открыто, публично, 
аПрі озіелйеге ас ргоГегге. 
ѵпі&ііз (ѵоі^из), і, л. рѣдко ш. на¬ 

родъ, I) вооб.: 1) соб.: а) въ городѣ 
(прот. ргіпсірез сіѵііаііз, ргосегез); отс. 
ѵиі^издие ргосегездие #етилі (у): іп ѵиі- 
§из, въ народѣ, и = вообще. — Ь) въ 
войскѣ: ѵиі&из тіііішп, агтаіопіт,про¬ 
стые солдаты: іп ѵиі^из ейіі, объявляетъ 
во всеобщее свѣдѣніе, съ асе. с. іп& — 
2) пер., множество, толпа, ѵ. йелзиш 
(итЬгагит і*): іпсаиіит оѵіит, стадо 
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XI). — И) въ дурномъ смыслѣ, толпа, 
чернь, 1) соб.: заріепііз зшіісіиіп а ^и- 
<1ісіо ѵиіді (Іізсгераі: осіі ргоіапит ѵиі- 
.§из (*(■). — 2) пер., толпа, раігопогшй. 

ѵиіпёгаііо (ѵоіпёгаііо), бпіз, Г. ра- 
непіе, нанесеніе раны, поврежденіе (тк. 
карт., іатае, заіиііз зиае). 
ѵиіпёго (ѵоіпёго), аѵі, аіиш, аге, 

ранить, наносить рану, согриз: аЦш іп 
асіѵегзит оз йшсіа; карт., оскорблять, 
а^ш ѵегЬіз: аигез (*[•): апітоз. 
ѵиІпШсиз (ѵоІпШспз), а, ши, нано¬ 

сящій раны (поэт.). 
ѵиіпиз (тоіпиз), пёгіз, п. рана, 1) 

соб. и карт.: 1) соб.: а) живыхъ су¬ 
ществъ: у. дгаѵе (прот. ѵ. Іеѵе или іе- 
пие): ѵ. тогШешт: ѵиіпега асіѵегза: 
ѵиіпега тіззіііит: ѵиіпиз іпіегге или іп- 
Яідеге (нанести): ѵиіпиз дгаѵіиз ассі- 
реге: ѵиіпиз іп сарііе ассірего: ѵиіпиз 
оЬИдаге или йеіідагѳ (перевязывать): 
«погі или регіге ех ѵиіпеге: &гаѵі ѵиіпѳге 
ісідіз, тяжело раненый: сопіесіиз ѵиіпе- 
тіЬиз, смертельно раненый. — Ь) поэт, 
пер., нанесенный неодуш. предмету 
ударъ, рубецъ, порѣзъ, прорѣзъ, Іаісіз: 
огппз ѵиІпегіЪиз еѵісіа: Ьипіиз геГоппі- 
<1аі ѵиіпиз (агаігі). — 2) карт., рана = 
поврежденіе, уронъ, вредъ, потеря, бѣд¬ 
ствіе, ѵиіпега геі риЬИсае ітропеге или 
іпигеге: ѵиіпега ціогіае аіф іпіегге, на¬ 
носить вредъ чьей славѣ, умалять чью 
славу: ѵиіпега поѵа іасеге, совершать 
новые проступки: ѵиіпега іп шогіЪиз, 
пятна, недостатки въ нравахъ, ѵиіпегі- 
Ьиз (долги) зиіз тесіегі; часто = чув¬ 
ствительная потеря, пораженіе: ѵиіпиз, 
ѵиіпега ассіреге; о душевныхъ ранахъ 

(боль, скорбь, печаль), ассеріі #*аѵіз- 
зіпшш рагепз ѵиіпиз шогіе Шіі: сеіапз 
^иапішп ѵиіпиз ассѳріззеі; у поэтовъ 
особ, о сердечныхъ ранахъ, ѵиіпиз4аііі 
ѵепіз. — II) (поэт.) теіоп., а) нанося¬ 
щій рану ударъ, іпіег зе ѵиіпега ^ас- 
іапі: сгерііапі зиЬ ѵиіпеге таіа. — Ь) 
наносящее рану оружіе, стрѣла, Шиш 
іпіезіо ѵиіпеге іпзедиііиг: Ьаезіі зиЬ (*иі- 
іигѳ ѵиіпиз: ѵиіпега Дігідеге. 
ѵиірёсйіа, ае. і*. маленькая лисица, 

лисичка. 
ѵиірёз (др. ѵоірёз), із, Г. лисица; 

отс. ѵиірез іипдеге (погов.), запрячь ли¬ 

сицъ (о дѣлѣ невозможномъ *[*); какъ сим¬ 
волъ хитрости, апіті зиЬ ѵиіре Іаіеп- 
іез (і). 
ѵиіійг (ѵоіійг), ійгіэ, т. коршунъ, 

хищная птица. 
ѵиіійгіиз (ѵоіійгіиз), Іі, т. коршунъ, 

хищная птица (тк. пер., объ алчныхъ 
людяхъ). 
ѵиііипшз (ѵоНигпиз), і, ш. юговос- 

точный вѣтеръ. 
ѵиіійз (ѵоіійз), из, т. выраженіе 

лица, черты лица, взглядъ, I) соб-: а) 
вооб.: таезіиз; ріиг., ѵиііиз Ъопі, ра¬ 
душный взглядъ (*)*): ѵиііиз ігаЬеге, смор¬ 
щить лобъ (!): ѵиііиз (взглядъ) аѵегіііѳ 
ѵѳзігоз (і). — Ь) эмфат., угрюмое лицо, 
угрюмый взглядъ, грозный видъ, ѵиііиз 
іпзіапііз іугаппі (*}*). — II) пер., физіоно¬ 

мія,/ лицо вооб., глаза, I) соб.: сайегѳ 
іц ѵиііиз, падать на лицо (•(•): ѵиіішп 
(іѳшіііеге, потупить глаза (*(-)•—2) (поэт.) 
теіоп., наружный видъ, паіигаѳ: заііз 
(моря). 
ѵиіѵа, см. ѵоіѵа. 

х. 
X, какъ ШИЧГРИЯИЙ знакъ (соб. У) = хоссс» Т-*ѳ- йепюііз яиаМпвепЙз. 

10; отс. = заключавшій въ себѣ перво- ^Р1*88’ “»• ап> т- ^чъ-рыб. 
начально десять ассовъ денарій, напр. 

т. 
Т, у, греческая буква, замѣнившая въ греческихъ словахъ болѣе древнее и 

•(напр. зитЬоІа = зутЬоІа). 

гёрЬ^газ, і, т. западный вѣтеръ; 
поэт. вооб. = вѣтеръ. 

2тага#1из, і, т. см. зтага^йиз. 
гопа, ае, і*. поясъ, I) соб.: а) поясъ 

женщинъ, РегзерЬопез (*(■): гопа гесіпс- 
іа (-}•): гопіз зоіиііз, въ легкой одеждѣ 
(•}•); какъ символъ дѣвичества, отс. г. 
сазіа (і*). — Ь) поясъ мужчинъ, особ, 
сожаный денежный мѣшокъ, аг^епішп 

іп гопіз ЬаЪеге: гопаю регсМіззѳ (■}*). — 
II) пер.: а) поясъ Оріона, созвѣздіе, гопа 
Іаіеі іиа пипс, Огіоп (•(•). — Ъ) гопае, 
астрономическіе поясы, именно два іті- 
#<1ае у обоихъ полюсовъ, одинъ гопа 
іоггМа или пзіа въ срединѣ или между 
тропиками и два гопае іетрегаіаѳ между 
тропиками и полюсами. 

* гбпайнз, 1і, ш. поясной мастеръ. 
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Аѣав, апііз, т. А бантъ, юія многихъ 
героевъ; въ част., царь Аргоса, отецъ 
Акрисія, дѣдъ Персея.— Отс. а) АЬ&п- 
іёпз, а, шп, Абанту принадлежащій, 
абантовъ (•)*). — Ъ) ІЪапіішІёз, ае, ш. 
потомокъ Абапта (сынъ Акрисій и внукъ 
Персей). 
АЫёга, огит, п. Абдеры, городъ во 

Ѳракіи, извѣстный тупоуміемъ своихъ 
жителей (теперь Роіузігіо или Азрего- 
за). — Отс. АМёгІіёз, ае, аЫ. а, т. 
житель или уроженецъ Абдеръ. 
АЪеІІа, ае, Г. Абелла, городъ въ Кам¬ 

паніи (теперь Аѵеііа ѵесскга). — АЪеІІапі, 
опии, т. жители Абеллы. 
АЪ&гІ^Іпез, пт, т. аборигены, предки 

латиновъ, вооб. коренные жители. 
АЪзугііз, Шз, і. островъ съ соимен¬ 

нымъ городомъ на Адріатическомъ морѣ. 
АЪзугіпз, і, т. братъ Медеи, кото¬ 

раго она во время бѣгства изрубила въ 
куски и разбросала (*(•). 
ІЪубпз, і, Г. городъ въ Малой Азіи у 

Геллеспонта, противъ Света (теперь раз¬ 
валины у деревни Аісіоз или Аѵгсіо). — 
Отс. Аѣусіёішз, а, пт, абидскій (*(*); 
зиЬзІ. АЪудеппз, і, т. = Леандръ (•[•); 
АЪуйепі, б гит, т. жители Абида. 
Асабётіа, ае, Г. I) академія, роща 

въ шести стадіяхъ отъ Аѳинъ, посвящен¬ 
ная первонач. герою Академу или Эхе- 
дему, извѣстное мѣсто бесѣдъ Платона 
со своими учениками.—II) пер., ака¬ 
демія: а) гимназія въ тускульскомъ имѣ¬ 
ніи Цицерона, названная такъ имъ, какъ 
послѣдователемъ академической филосо¬ 

фіи.— Ь) имѣніе Цицерона въ Кампаніи 
между г. Путеолами и Авернскимъ озе¬ 
ромъ, въ которомъ онъ писалъ свои Аса- 
сіетіса. — Отс. АсадётКсаз, а, шп, къ. 
академіи (въ разныхъ значеніяхъ слова) 
принадлежащій, академическій. 
Асадётпз, і, т. греческій герой, по 

имени котораго названа находившаяся 
близъ Аѳинъ роща (Асасіетіа *}*). 
Асатаз, апііз, т. I) сынъ Ѳесея и 

Федры (і*). — II) мысъ на о. Кипрѣ (те¬ 
перь $. Ргіапо). 
АсапіЪпз, і, і. приморскій городъ въ 

восточной части македонскаго полуостро¬ 
ва Халкидшш (теперь Егіззо съ разва¬ 
линами). 
Асагпапез, пт, т. жители Акарна- 

ніи.— Отс. Асагпапіа, ае, і. Акарнанія, 
греческая область между Этоліей и Эпи¬ 
ромъ. 
Асазіпз, і, т. I) сынъ ѳессалійскаго 

царя Пелія, отецъ Лаодаміи (і*). — II) 
рабъ Цицерона. 
Асса Ьагепііа, жена пастуха Фавстула, 

вскормившая, по преданію, грудью Ро- 
мула и Рема. Въ честь ея римлянѳ празд¬ 
новали въ декабрѣ праздникъ Ьагепіаііа 
или Ассаііа. 

А сё, ёз, Г. городъ въ Финикіи (Гали¬ 
леѣ); нынѣ 8і. Реап й’Асге. 
Асеггае, агат, городъ въ Кампаніи 

близъ Неаполя (нынѣ Асета). — Отс. 
Асеггапі, бгит, т. жители А. 
Асёвіпёз, із, т. рѣка въ Индіи (нынѣ 

ВзскепаЬ). 
Асезіа, ае, Г. древній городъ на сѣ- 
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верѣ Сициліи (н. Сазіеі а Маге йі. Ооі- 
/о). — Отс. а) Асезіаеі, бгшп, ш. жи¬ 

тели Ацесты.— Ь) Асезіепзез, Іит, ш. 
жители Ацесты. 
Ассзіёз, ае, ш. царь на о. Сициліи, 

троянскаго происхожденія. 
АсЬаеі, отит, ш. I) ахейцы, назван¬ 

ные по имени своего родоначальника жи¬ 
тели области Ахеи (ср. II, 2). — Часто 
вооб. = греки. — И) Отс.: 1) АсЪаеиз, 
а, шп, а) къ Ахеѣ принадлежащій, ахей¬ 
скій. — Ь) греческій вооб. (|). — 2) 
АсЬаІа, ае, Г. или въ прозѣ АсЬіца, ае, 
і. а) Ахея, область на сѣверномъ берегу 
Пелопоннеса.— Ь) по покореніи Коринѳа 
(въ 146 г. до Р. X.) = Греція (исключая 
Ѳессаліи), какъ римская провинція. — 
3) АсЬаІаз, Міз, і. ахеянка или гре¬ 
чанка (■)■). — 4) АсЬаКсиз, а, иш, ахей¬ 
скій, греческій.— 5) АсЬаіз, Шз и Хйоз, 
асе. ріиг. Ійаз, і°. ахеянка, тк. поэт, 
ахейская страна — Греція. — 6) АсЬаІиз, 
а, иш, поэт. = АсЬаісиз.—7) АсЪіѵі, 
бгшп, т. ахейцы, древніе (гомеровскіе) 
треки. 
АсЬаетёпёз, із, т. родоначальникъ 

персидскихъ царей, дѣдъ Кира, основа¬ 
тель рода Ахеменидовъ. — Отс. 1) АсЬае- 
таёпійае, агит, т. потомки А. — 2) 
АсЬаетёпІиз, а, пт, персидскій или 
ларѳекій (|). 
АсЪагпае, агит, Г. мѣстечко въ* Ат¬ 

тикѣ. — Отс. АсЬагпапиз, а, пт, ро¬ 

домъ изъ А., уроженецъ А. 
АсЬаІез, ае, т. преданнѣйшій това¬ 

рищъ Энея (і*). 

АсЬёібпз, і, т. рѣка между Этоліею 
и Акарнаніею (нынѣ Азрго Роіато); тк. 
какъ богъ рѣки. — Отс. I) АсЬеШаз, 
44із, дочь А. (і*). — 2) АсЬёІбіз, Шз, 
Г. дочь А., теіоп. = наяда (рѣчная ним¬ 
фа |). — Ріиг. АсЬеІоійез, теіоп., а) 
наяды (•)•). — Ь) сирены (•(•). — 3) АсЬё- 
Ібіоз, а, ит, къ А. (рѣкѣ или богу) от¬ 
носящійся, ахелойскій (*(*). 
Асііёгоп, опііз, асе. опіет и оніа, т. 

^ рѣка въ Ѳеспротіи, впадающая въ Іо¬ 

ническое море (н. Оигіа или 8иІі). — 
II) рѣка въ Бруттіи (н. Мисопе или 
Ье$е). — Ш) миѳологическая рѣка въ 
подземномъ царствѣ, черезъ которую 
должны были переправляться тѣни; отс. 
употрѳбл. вм. подземнаго царства. 
АсЬёгипз, ипііз, т. и (какъ подземное 

царство) і. лат. форма вмѣсто АсЬегоп, 
особ. = подземное царство. — Отс. I) 
АсЬёгйзІпз (АсЬегипзіиз), а, ши, къ 
рѣкѣ А. принадлежащій, ахеруятскій.— 
2) АсЪёгйзіа, ае, і. а) болото въ Ѳеспротіи, 
черезъ которое протекаетъ Ахеронтъ.— 
Ъ) озеро въ Кампаніи между Мизѳномъ 
и Кумами. — с) пещера въ Биѳиніи, че¬ 
резъ которую Геркулесъ вытащилъ Цер¬ 
бера; тк. наз. АсЬёгйзіз, Шз, Г. 
АсЬШёз, із, т. (тк. АсЫНеиз, и у 

поэтовъ §еп. тк. АсЫНёі или АсЫНц 
асе. АсМІІёа; ѵос. АсЫІІе; аЫ. АсЫІ- 
Іі), Ахиллъ, греческій герой, отлича¬ 
вшійся подъ Троей силою и красотою, 
сынъ ѳессалійскаго царя Пелея и нереиды 
Ѳетиды, отецъ Пирра, или Неоптолѳма; 
отс. = герой, отличающійся силою и кра¬ 
сотою, и вооб. юноша. — Отс. I) АсЬіІ- 
Іёіз, Ісіоз, 1. Ахиллеида, неоконченная 
героическая поэма Стація. — 2) АсЬіІ- 
Іёпз, а, ит, А. принадлежащій, ахил¬ 

ловъ.— 3) АсЫШбёз, ае, т. потомокъ А. 
АсЪоІІа, см. Асіііа'. 
АсЪгабІпа, ае, 1. главнѣйшая часть 

г. Сиракузъ. 
АсібаІІа, ае, Г. прозвище Венеры по 

имени источника въ Беотіи. 
АсШиз, а, иш, родовое имя, какъ-то: 

М\ АсШиз СІаЬгіо. — Тк. аф., Іех. 
Асіііа, АсуІІа, АсІіоПа, ае, 1. городъ 

карѳагенянъ въ Бизаціи (н. развалины 
при Еіаііа).— Отс. АсіІШапиз и АсЬоЬ 
Шапиз, а, иш. — Ріиг. АсіІШапі, бгша 
т. жители А. 
Асіз, Шз, т. рѣка на о. Сициліи (в, 
Шшпе йі Іасі •(•). — тк. красивый пас' 
тухъ, возлюбленный Галатеи (|). 
Астбпіа, ае, 1. городъ въ Великой Фри¬ 

гіи (н. Акаіког). — Отс. Астбпепзіз, в) 



Асг&даз — 710 — Аедеиз 

ас^.; ріиг. зиЪзі., Астопепзез, іит, т. 
жители А. 
Асга&аз, апііз, ш. см. А^гідепішп. 
АсгШиз, Іі, ш. царь Аргоса, сынъ 

Абанта, отецъ Данаи. — Отс. I) Асгі- 
зібпё, ёз, Г. дочь А. (Даная ф). — 2) 
АсгЫбпёиз, а, шп, асу. (*)*). — 3) Асгі- 
БІбпШёв, ае, т. потомокъ А. (= Пер¬ 
сеи |). 
Асгбсёгашгіа, бгит, п. сѣверо-запад¬ 

ный мысъ Эпира. 
Асгбсбгіпіішз, і, Г. акрополь въ Ко¬ 

ринѳѣ. 
Асіё, ёз, Г. соб. приморская страна, 

древнее названіе Аттики. — Отс. а) Ас- 
іаепз, а, шп, актеискіи = аттическій, 
аѳинскій (у). — ЗиЬзі. Асіаеі, огиш, 
ш. = жители А. — Ь) АсІІаз, абіз, Г. 
актерскій = аттическій (у). 
АсКшп, Іі, п. I) мысъ и городъ въ 

Акарнаніи съ храмомъ Аполлона, гдѣ 
Октавіапъ одержалъ въ 31 г. до Р. X. 
побѣду надъ Антоніемъ и Клеопатрою.— 
И) гавань и рейдъ у Корциры. — Отс.: 
1) АсІІаспз, а, шп, актійскій; поэт. = 
посвященный Аполлону. — 2) Асііаз, 
&<1із, Г. асу. (і*). — 3) Асііиз, а, ит, 

а<4- (+)• 
АсІІаЪбпё, ез, Г. и АйІаЪёпа, ае, Г. 

главная провинція собственной Ассиріи 
(н. Курдистанъ). — Отс.: I) ІАіаЬё- 
ппз, а, шп, адіабенскій; зиЪзі. А<ИаЬё- 
пі, бгит, т. жители А. — 2) ісИаЬёпІ- 
спз, прозвище императора Севера, за¬ 
воевателя А. 
Айтёіаз, і, т. I) царь г. Феръ въ 

Ѳессаліи, мужъ Адкестиды (•(*). — 2) 
царь молосскій. 
іббпіз, ісііз, асе. ібеш и іп, ѵос. 

Абопі, сынъ кипрскаго царя Кпнира, 
любимецъ Венеры. 
Асігатуііёит, і, п. и АбгатуШоп, 

Іі, п. приморскій городъ Мисіи (н. Айга- 
тйг или Ейгетіі). — Отс. Абгашуйё- 
ппз, і, т. адрамиттіянинъ, изъ А. 
Айгапа, ас, ш. рѣка въ странѣ хат- 

ювъ (п. Эдеръ въ Гессенѣ),' 

Абгазіиз, і, ш. царь аргосскій, тесть 
Полиника. 
Абгіа, Абгіаснз, Абгіапііз, см. Набг... 
Айгйшёінт (Набгйтёіит), і, п. глав¬ 

ный городъ въ Бизаціи въ Африкѣ (н. 
Негсіа или Иегсіга, по другимъ теперь 
8иза).— Отс. Адгйтёііпі, огиш, т. жи¬ 
тели Г. 
АбіШйса, ае, Г. крѣпостца въ странѣ* 

эбуроновъ. 
Аб&аііісі, огиш, т. кимврскій народъ 

въ бельгійской Галліи. 
Ае&спз, і, ш. царь о. Эгины, отецъ 

Пелея и Теламона, дѣдъ Ахилла и Айянта, 
за благочестіе и справедливость тавшій 
судьею въ подземномъ царствѣ гаравпѣ. 
съ Миносомъ и Радаманѳомъ. — Отс.: 
I) АеасШз, ае, ш. сынъ и вооб. пото¬ 
мокъ Э. — 2) АеасШІиз, а, шп, эаки- 
дамъ принадлежащій, ге§па (островъ 
Эгина •}*). 
Аеаеё, ёз, Г. Ээя, по миѳу объ арго¬ 

навтахъ, островъ, на которомъ жила вол¬ 
шебница Кирка, по позднѣйшимъ сказа¬ 
ніямъ — Калипсо. — Отс. Аеаеиз, а, ига, 
ээйскій, а) прозвище Кирки (ф). — Ь)* 
прозвище Калипсо. 
Аеёіа, ае, ш. и Аеёіез, ае, т. царь 

Эи въ Колхидѣ, отецъ Медеи. — Отс.: 
1) Аеёіаеиз, а, шп, Ээту принадлежащій, 
ѳэтовъ. — 2) Аеёііаз, айіэ, Г. и Аеёііпё, 
ёз, дочь Э., Медея. 
Ае$ае, агат, і. I) городъ македонской- 

области Эмаѳіи. — И) городъ въ Кили¬ 
кіи. — Отс. Ае^ёаіёз, ае, т. уроже¬ 
нецъ Э. 
Ае^аенз, а, шп, эгейскій, 1) названіе 

моря, находящагося между Греціей и Ма¬ 
лой Азіей, Эгейское море, Архипелагъ. 
Отс. 2) къ Эгейскому морю принадлежа¬ 
щій, на Э. м. бывающій, іштіііиз (I). 
Ае§аіез, Іит, і. съ и безъ іпзиіае, 

Эгатскіе острова, къ западу отъ Сициліи. 
Ае^ёпз, а, шп = Ае&аеиз. 
Аеаеиз, ёі, асе. ёшп и ёа, царь аѳин¬ 

скій, отецъ Ѳесея.— Отс. Ае^Шёз, ае* 
ш. потомокъ, особ, сынъ Э., Ѳесей. 
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Ае&ішйгиз, і, Г. островъ въ заливѣ у 
Карѳагена (н. АІ Вкатит иди ЯітЪга). 
Ае&Іпа, ае, Г. островъ въ заливѣ между 

Аттикою и Арголидою (нынѣ ЕдЫпа).— 
Отс. Ае§тепзез, Хит, т. и Ае^тсіае, 
агат, т. жители Э. 
Ае&іпіит, іі, п. городъ въ Македоніи 

(н. ЕгЫпіа). — Отс. Ае&ІпІепзез, Хит, 
т. жители Э. 
Ае&ібп (Ае§Хшп), Хі, п. одинъ изъ 

двѣнадцати ахейскихъ городовъ у Ко¬ 
ринѳскаго залива (н. Ѵозііга). 
Ае§ізМшз, і, т. сынъ Ѳіеста, совра¬ 

титель Клитемнестры, убійца ея супруга, 
впослѣдствіи убитый Орестомъ. 
Ае&бз Ріитеп, Хпіз, п. рѣка и городъ 

на Ѳракійскомъ Херсонесѣ (н. Ѳаіаіа). 
Ае^уріиз, і, Г. Египетъ. — Отс. Ае- 

^урііиз, а, иш, египетскій: зиЪзі., егип¬ 

тянинъ. 
Аеііиз, а, шп, родовое имя (этотъ 

родъ распадался на семьи: Раеіі и Ти- 
Ьегопез); какъ асу., АеІХиз и АеІХапиз, 
а, иш. 
іёііо, йз, Г. I) имя гарпіи (|). — П) 

кличка собаки Актеона (-(•). 
АешХІХиз, а, иш, родовое имя; изъ 

семи значительнѣйшихъ фамилій этого 
рода (ВагЬиІае, Ьеріаі, Машегсіпі, Рарі, 
Раиіі, Ке^іііі, Зсаигі) выходили замѣча¬ 
тельнѣйшіе дѣятели.— Какъ асу. = эми- 
ліевъ, напр. ігіЬиз, уіа, ропз. — Отс. 
АетХІІапиз, а, иш, къ роду Э. принадле¬ 
жащій, какъ прозвище П. Сципіона Афри¬ 
канскаго, сына Л. Эмилія Павла, усыно¬ 
вленнаго старшимъ П. Сципіономъ Афри¬ 
канскимъ; тк. имя императора. 
Аетбпіа еіс. см. Наешопіа еіс. 
Аепагіа, ае, Г. островъ близъ берега 

Кампаніи (н. Ізскга). 
Аепёа, ае, Г. городъ на Халкидикѣ.— 

Отс. Аепбаіез, иш, ш. жители Э. 
Аепёаз, ае, т. Эней, сынъ Анхиса и 

Венеры. — Отс.: 1) Аепёабёз, ае, пи 
потомокъ Э. (і*). — 2) Аепёіз, Х4оз, асе. 
14а, і. Энеида, эпопея Вергилія (|). — 
3) Аепёіиз, а, иш, энеевъ (•(•). 

АеиХаиез, иш, т. народъ въ Ѳессаліи. 
Аепиз или Аепбз, і, 1) і. городъ во 

Ѳракіи (н. Епоз). — Отс. Аепіі, бгипі, 
т. жители Э. — 2) ш. рѣка. 
Аебіез, иш, т. эоляне, одно изъ глав¬ 

ныхъ греческихъ племенъ; лат. форма 
АеоШ, бгшп, ш.—Отс.: 1) АебПиз, а, 
иш, аф. — 2) АебПа, ае, Г. и Аебііз, 
14із, область Малой Азіи. 
Аебіиз, і, т. царь вѣтровъ на Липарѣ 

или Стронгилѣ (*)*). — Отс. 1) АебИ4ёз, 
ае, т. потомокъ Эола (•)*). — 2) Аебііз, 
Х4оз, і. женскаго пола потомокъ Э. (•(•).— 
3) АебПиз, а, иш, асу. 
Аедиі или Адиісйіі, бгиш, т. племя 

на сѣверо-восточной границѣ Лація.— 
Отс. а4у.: а) Аедиіспз, а, иш. — Ь) 
Аециісйіиз, а, иш. 
АедиХтаеІХит (АедиХтёІХшп), 1і, п. 

мѣсто въ Римѣ; позднѣе рыночная пло¬ 
щадь для продажи жертвенныхъ живот¬ 
ныхъ. 
Аёгбрё, ёз, і. и Аёгбра, ае, Г. мать 

Агамемнона и Менелая (*}*). 
Аезасбз, і, т. сынъ Пріама, мужъ 

Астеропы или Гесперіи (І). 
Аезаг, агіз, т. рѣка въ Бруттіи (н. 

Езаго *)•). — Отс. Аезагёиз, а, иш, 

■4). №)• 
АезсЫпёз, із, ш. Эсхинъ, I) аѳинскій 

философъ. — II) знаменитый аѳинскій 
ораторъ (род. въ 389 г. до Р. X.), про¬ 
тивникъ Демосоена. 
АезсЪуІиз, і, т. Эсхилъ, I) аѳинскій 

трагикъ (род. 525 г. до Р. X. въ Элев- 
сшіѣ).— Отс. АезсЬуІёиз, а, иш, а<у.— 
П) риторъ съ о. Книда, современникъ 
Цицерона. 
Аезсйіаріиз, Іі, ш. сынъ Аполлона л 

нимфы Корониды, богъ врачебнаго искус¬ 
ства. 
Аезегпіа, ае, ?. городъ въ Самніи на 

рѣкѣ Вултурнѣ (н. Ізегпга).— Отс. Ае- 
зегпіпиз, а, иш, асу. — ріиг. зиЬзі. 
Аезегпіпі, бгиш, т. жители Э. — Аезегпі- 
пиз, какъ прозвище М. Марцелла и имя 
гладіатора. 
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Аезіз, із, ш. рѣка въ Умбріи (н. Езгпо 
или Шитезіпо). 
Аезбп, бпіз, т. отецъ Ясона (*)*). — 

Отс. а) Аезбпісіёз, ас, сынъ Эсона, 
Ясонъ (*}*)•— Ь) Аезбпіив, а, ши, асу., 
Ьегоз, о Ясонѣ (*(*). 
Аезбрив, і, т. I) извѣстный греческій 

баснописецъ, родомъ изъ Фригіи, жившій 
въ половинѣ шестого столѣтія до Р. X. — 
II) Сіаибіиз или Сіосііиз Аезориз, тра¬ 
гикъ (актеръ), современникъ Цицерона. 
Аезііі, бгшп, т. племя въ восточной 

Германіи. 
Аезйіа, ае, Г. и Асзйіит, і, п. не¬ 

большой городъ въ Лаціи. — Отс. Аезй- 
Іапиз, а, иш, асу. 
АеіЫорз, бріз, т. эѳіопъ; въ ріиг. Ае- 
Шбрез, ит, т. эѳіопы (какъ асу. эѳіоп¬ 
скій).— АеіЫбрІа, ае, $. страна къ югу 
отъ Египта, дѣлившаяся древними на вос¬ 
точную и западную. 
АеіЬга, ае, Г. I) мать Ѳесея. — II) дочь 

Океана, мать гіадъ. 
Аеіпа, ас, Г. I) огнедышащая гора на 

о. Сициліи; по миѳу, эту гору низвергъ 
Юпитеръ на гигантовъ Тифона и Энке- 
лада; по другимъ, внутри этой горы на¬ 
ходилась мастерская (кузница) Вулкана 
и циклоповъ, которые ковали для Юпи¬ 
тера молніи. — Отс. Аеіпаеиз, а, шп, 
къ (горѣ) Этнѣ принадлежащій, этнейскій, 
тк.== сицилійскій. — Ріиг. зиЬзі., Аеіпаеі, 
бгиш, т. жители Э.—И) городъ у по¬ 
дошвы горы Этны.— Отс. Аеіпепзіз, е, 
къ (городу) Этнѣ принадлежащій, этней¬ 
скій; ріиг. зиЬзі., Аеіпепзез, Іиш, т. 
жители (города) Этны. 
Аеібіиз, і, т. этоліецъ, и какъ асу. 

этолійскій; об. ріиг. Аеібіі, бгиш, ш. 
жители Э. — Отс. 1) АеібІІа, ае, Г. об¬ 
ласть средней Греціи. — 2) Аеіоііз, 1<Нз, 
і. этоліанка, т.-е. Деіанира, дочь это- 
лійскаго царя Ойнея. — 3) а<у. а) Ае- 
Шіеиз, а, иш. — 0) АеібНиз, а, йш, 
Ьегоз (объ этолійцѣ Діомедѣ |). 
АГег, см. АГгі. 
АНгапІиз, а, иш, I) плебейское родо¬ 

вое имя.— II) Ь. А&апіиз, римскій пол¬ 
ководецъ, сторонникъ Помпея. — Отс. 
А&апКапиз, а, иш, асу. 
Айгі, бгиш, т. жители Африки; въ 

част., жрецы Юпитера-Аммона въ Ли¬ 
війской пустынѣ; об. жители Карѳаген¬ 
ской области. — Въ зіпд. Аіёг, іга, Ггиш, 
африканскШ; зиЬзі. африканецъ (*(*). -- 
Отс. 1) АГгІса, ае, Г. Африка, какъ 
часть свѣта (со включеніемъ Египта и 
безъ него) или Карѳагенская область. — 
2) АГгІсапиз, а, иш, къ Африкѣ (въ уз¬ 
комъ и широкомъ смыслѣ) принадлежащій, 
въ А. живущій, изъ А к. — зиЬзі., 
АТгКсапае, агши, Г. (зс. Ьезііае) афр. 
звѣри (= пантера, медвѣдь, леопардъ и 
тигръ), служившіе для травли. — какъ 
прозвище двухъ знаменитѣйшихъ Сципіо¬ 
новъ. — 3) АГгісиз, а, иш, асу. — въ 
част., ѵепіиз Аігісиз и об. одно Аігісиз, 
і, ш. = юго-западный вѣтеръ. 
А&атёбёз, із, т. сынъ орхоменскаго 

паря Эргина, братъ Трофонія; оба они— 
строители храма Аполлона въ Дельфахъ. 
А^ашешпбп (лат. А&атепшб), бпіз, 

т. микенскій царь, братъ Менелая, пред¬ 
водитель грековъ въ Троянской войнѣ.— 
Отс. А^ашешпбпіиз, а, иш, асу. 
А^аиіррс, ёз, Г источникъ въ Беотіи 

у подошвы Геликона и нимфа этого источ¬ 
ника.— Отс. 1) А&апіррёиз, а, иш, асу. 
(■{-).— 2) А^апірріз, Ібоз, *. происходя¬ 
щій отъ Аганиппы, какъ прозвище (*(•). 
А^аіЬбсІёз, із и і, т. тиранъ сира¬ 

кузскій. 
А^аіЬугзі, бгиш, ш. скиѳское племя 

въ восточной части нынѣшней Венгріи. 
А&аѵё, ёз, $. дочь Кадма, мать Пен- 

ѳея (*}•). 
А^ёіазіиз, і, т. (соб. не смѣющійся= 

угрюмый), прозвище М. Красса. 
А&ешіісшп (А^ёсНсит), і, п. главный 

городъ въ области сеноновъ (н. 8ет въ 
Шампани). 
А&ёпбг, бгіз, т. отецъ Кадма, пре¬ 

докъ Дидоны, отс. тк. и финикійцевъ 
(карѳагенянъ), царь финикійскій (■}■). — 
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Отс. 1) А^ёпбгёиз, а, ит, А. принад¬ 
лежащій, агеноровъ; тк. = финикійскій, 
карѳагенскій (*}*). — 2) А&ёпбгШз, ае, 
т. потомокъ А. (і*). 
А^ёзНаиз, і, т. царь спартанскій. 
А&із, §Шз, асе. &іп иди &іт, т. имя 

многихъ спартанскихъ царей. 
А^Шё, ёз,1. имя старшей изъ трехъ 

грацій. 
А&ІабрЪбп, опііз, т. знаменитый гре¬ 

ческій (съ о. Ѳаса) живописецъ. 
А&іаигбз, і, і. дочь Кекропа (•(*). 
А^бпаНа, Іит и бгит, п. агоналіи, 

празднество въ честь Яна (*(*). — Отс. 
А&бааііз, е, къ агоналіямъ относящійся. 
А^опіиз, а, ши, только зиЬзі., I) А^б- 

иіиз, Іі, т. прозвище Яна, завѣдующаго 
людскими занятіями. — И) А&бпіа, бгит, 
ѵ. = Адопаііа; тк. = назначенныя для 
жертвоприношенія въ этотъ праздникъ 
животныя. 
А^гісбіа, ае, т. тесть историка Та¬ 

цита, умершій въ 93 г. послѣ Р. X. 
А&гІ&епІшп, і, п. городъ на южномъ 

берегу Сициліи. — Отс. А^гІ^епійтз, 
я, ит, агі).; ріиг. зиЬзі., А&гІ^епіІпі, 
Згит, т. жители А. 
А&гірра, ае, ш. I) фамильное имя. — 

II) имя двухъ царей іудейскихъ. 
А@гірр!па, ае, Г. женское имя изъ фа¬ 

миліи А^гірра. — Отс. Соіопіа А^гіррі- 
пепзіз или одно А&гірріпа, главный го¬ 
родъ въ нижней Германіи (н. Кельнъ на 
Рейнѣ); А^гірріпепзез, Іиш, ш. жи¬ 
тели А. 
А&уіеиз, ёі или ёоз, т. прозвище 

Аполлона, какъ бога-хранителя дорогъ 
и общественныхъ мѣстъ (-(-). 
А^уііа, ае, Г. древнее, или греческое 

названіе города Этруріи Саегѳ (н. Сет- 
ееіго). — Отс. 1) А&уШшіз, а, пт, 
асЦ. — ріиг. А&уІІІш, бгит, т. жители 
А. (•)*).—2) А$у11еиз, ёоз, асе. еа, т. 
прозвище Аполлона, имѣвшаго храмъ въ 
Агидлѣ (•)*). 
Аё$тішп, Іі, п. городъ на о. Сициліи 

(я. 8. Рйірро (РАгдіго).— Отс. Ар$гІ- 

пепзіз, е, а<Ц.— ріиг. зиЬзі. А&уПпеа- 
зев, Іит. т. жители А. 
АЬаІа, ае, т. фамильное имя. 
АЬагда, ае, Г. городъ въ Этруріи (н. 

Вагдіапо). 
ДІах, асіз, т. имя двухъ греческихъ 

героевъ: а) сынъ Оолея, царя Локри- 
ды. — Ь) сынъ Теламона, царя о. Сала- 
мина. 
Аіііз Ьбдиепз или Аіиз ЬбсйИиз, т. 

соб. „вѣщій голосъ*, т.-е. голосъ, пред¬ 
упреждавшій римлянъ о нашествіи гал¬ 
ловъ. Когда предвѣщаніе, которому сперва 
не повѣрили, сбылось, этотъ голосъ былъ 
чтимъ, какъ божество, въ особомъ храмѣ. 
АіаЪапйа, ае, і. и бгит, п. городъ 

въ Карій, недалеко отъ Меандра, по¬ 
строенный богопочитаемымъ героемъ ІІ&- 
Ъашіиз.— Отс. 1) АіаЪаийепзіз, е, изъ 
Ал&баыды. — ріиг. .зиЪзЦ АіаЪапсІепзез, 
Іит, т. жители А. — 2) АіаЪашІеиз, 
ёоз, т. родомъ изъ А. — ріиг. (греч. 
форма) АіаЪашІіз (АІаЪашіеіз), жи¬ 
тели А. 
Аіатаипі, см. АІетаппі. 
АІЪа, ае, і. названіе многихъ горо¬ 

довъ. — Болѣе замѣчательные: 1) АІЪа 
Ьопда, древній городъ въ Лаціи. — Отс. 
АІЪапиз, а, ит, аф.; поэт. тк. = рим¬ 
скій; ріиг. зиЪзі. АІЬаиі, бгит, т. жи¬ 
тели А.; АІЪапшп, і, п. названіе мно¬ 
гихъ имѣній. — 2) АІЪа Гисепііа или 
Еисепііз или Магзогиш, первонач. городъ 
марсовъ, позднѣе римская колонія въ 
Самніи у озера Фуцина. — Отс. АІЪеп- 
зіз, е, аф.; ріиг. зиЪзѣ., АІЪепзез, Іит, 
т. жители А. Ф. 
АІЪапі, бгит, т. а) жители города 

Альбы Лонги. — Ъ) жители области А1- 
Ъапіа, ае, ?., на берегу Каспійскаго 
моря. 
АІЪапиз, а, ит, см. АІЪа 1« 
АІЪепзіз, е, см. АІЪа 2. 
АІЫсі, бгит, т. горный народъ къ 

сѣверу отъ Масснліи. 
АІЪіпив, і, т. фамильное имя, особ- 

рода Постумія (еепз Розіитіа). 
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АШз, із9 асе. іт, аЫ. і, Эльба, рѣка 
въ Германіи. 
АІЫпз, Хі, ш. родовое имя. — Отс. 

АІЪХ&пиз, а, шп, ай). 
АІЪйІа, ае, 11 древнее названіе Тибра.— 

ріиг. АІЪйІае, агшп, Г. (зс. адиае) сѣр¬ 
ные источники близъ Тибура. 
АІЪйпёа, ае, Г. вѣщая нимфа, которой 

былъ посвященъ одинъ изъ сѣрныхъ источ¬ 
никовъ на Тибурѣ, тк. роща или гротъ 
на скалѣ Тибура. 
АІЪипшз, і9 ш. гора въ Луканіи (н. 
Мопіе йі Ровіідііопе). 
Аісаеиз, і, ш. греч. лирическій поэтъ 

изъ г. Митилены на о. Лесбѣ. 
Аісатёпёз, із9 т. скульпторъ аѳинскій. 
АІсаіЬбё, ёз9 і. кремль города Мегаръ, 

поэт. вм. всей области мегарской, кото¬ 
рая лежала у Коринѳскаго залива. 
А1саШбпз9 і9 ш. сынъ Пелопа, возоб¬ 

новителъ мегарскихъ стѣнъ, разрушен¬ 
ныхъ критянами. 
А1сё9 ёз9 і. городъ карпетановъ въ тар- 

раконской Испаніи (н. Аісазаг?). 
Аісезііз, 1<Нз9 асе. іга или іп, 1. и 

Аісезіё, ёз9 1. супруга Адмета, даря 
г. Феръ. 
Аіееиз, ёі и ёоз, т. сынъ Персея, 

отецъ Амфитріона, дѣдъ Геракла.— Отс. 
Аісісіёз, ае9 т. потомокъ Алкея = Ге¬ 
раклъ (•}*). 
АІсіЫ&йёз, із, асе. ет и еп9 т. I) аѳи¬ 

нянинъ, сынъ Клинія и Диномахи, род¬ 
ственникъ и воспитанникъ Перикла, уче¬ 
никъ и любимецъ Сократа, аѳинскій пол¬ 
ководецъ съ 421 года до Р. X.— II) ла¬ 
кедемонянинъ, жившій во время войны 
римлянъ съ ахейцами. 
АісіАёз, см. Аісепз. 
АІсХтёсіё, ёз9 $. супруга Эсова, мать 

Ясона (•}*). 
Аісіпбиз, і9 т. царь феаковъ на о. Схе- 

ріи (Согсуга), отецъ Навсикаи, извѣстный 
гостепріименъ потерпѣвшаго кораблекру¬ 
шеніе Улпсса; у него были великолѣпные 
фруктовые сады (отс. рота баге Аісіпоо, 
объ изобиліи); онъ и феаки предавались 

чувственнымъ наслажденіямъ и вооб. рос¬ 
кошной жизни (отс. Аісіпоі ^иѵепіиз =• 
изнѣженные люди). 
А1сіз9 т. божество нагарваловъ. 
Аістаеб и АІстаебп, бпіз9 т. сынъ 

Амфіафая, убійца своей матери Эрифи- 
лы.— Отс. Аістаебніпз, а9 пт9 асу. (•}*). 
Аістёпа, ае9 1. и Аістёпё, ёз, тк. 

Аісйшёпа, ае9 1. мать Геракла, жена 
Амфитріона ѳпвекаго. 
Аісубпё (Наіс.), ёз, Г. I) дочь Эола 

(*}•). — П) плеяда, дочь Атланта (і*). 
Аіесіб (АІІесіо), асе. б9 1. одна изъ 

трехъ фурій (*{*). 
АіёХі сатрі, равнина въ Киликіи. 
Аіётаппі (Аіат.), огшп, т. народъ 

между Дунаемъ, верхнимъ Рейномъ и Май¬ 
номъ. 
АІётбп, бпіз, т. отецъ Мисцела, осно¬ 

вателя Кротона (|).— Отс. АІётбпШз, 
ае9 т. сынъ Алемона (Мисцелъ •(•). 
Ііёза, см. Наіеза. 
Ііёзіа, ае9 $. городъ мандубіевъ въ 

кельтской Галліи (въ средніе вѣка 8і. 
Веіпе й’АІізе). 
Аіёзиз, см. Наіезаз. 
Аіеігіпт (Аіаігіит), Хі9 п. городъ 

герниковъ въ Лаціи (н. АІаігІ). — Отс. 
Аіеігіпаз, аііз, асу. — ріиг. зиЪзі., Аіе- 
(гіпаіез, Хит, т. жители А. 
Хіёѵаз, ае, т. потомокъ Геракла. 
Аіехапйёг, сігі, т. имя многихъ древ¬ 

нихъ мужей. Извѣстнѣйшіе изъ нихъ: 
I) Парисъ, сынъ Пріама.—И) Александръ 
ферскій (отс. РЬегаеиз), извѣстный своею 
жестокостью тиранъ ѳессалійскій (царств, 
отъ 370—357 г. до Р. Х.).-Ш) Але¬ 
ксандръ I, сынъ молосскаго царя Нео- 
птолема, братъ Олимпіады, дядя Але¬ 
ксандра Великаго, достигшій, съ помощью 
Филиппа, при дворѣ котѳраго онъ воспи¬ 
тывался, власти надъ молоссами въ Эпирѣ 
(342 г. до Р. X.). — IV) Александръ 
Великій, сынъ Филиппа и Олимпіады, 
род. 356 г., ум. 324 г. до Р. X., царств, 
съ 336 г. до Р. X., прославившійся по¬ 
ходами противъ персовъ, — Отс. 1) Хіе- 
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хапйгіа иди — еа, ас, Г. названіе многихъ 
городовъ, основанныхъ Александромъ В., 
во время его походовъ; изъ нихъ извѣст¬ 
нѣйшіе: а) въ Египтѣ, тк. съ прозви¬ 
щемъ Ма&па, къ западу отъ Канопскаго 
устья Нила, основанный въ 332 г. до 
Р. X. — ѣ) Аіехапсігіа Тгоаз, тк. одно 
Тгоаз, у моря къ югу отъ Трои. — 
с) Аіехапсігіа ай Саисазшп, на рубежѣ 
между Аріаной, Индіей и Бактріей. — 
й) Аіехапйгіа иіііта, позднѣе всѣхъ 
основанный въ Согдіанѣ. — 2) Аіехап- 
йгёиз, а, ит, ай]. — 3) Хіехапйгіпиз, а, 
шн, ай). Ьеііит, война Цезаря въ Египтѣ 
послѣ битвы при Фарсалѣ; ріиг. зиѣзі., 
АіехапЙгІпі, бгиш, т. жители А. 
АІГёпиз, і, т. сполна Р. АІГепиз Уагпз, 

изъ Кремоны, сперва сапожникъ, впослѣд¬ 
ствіи знаменитый юристъ въ первомъ 
столѣтіи до Р. X. 
А Шиз, ІГ, т. фамильное имя. 
АІ&Хйиа, і, т. гора въ Ладіи (н. Мопіе 

Сотраігі). — Отс. 1) АІ^Хйит, і, п. 
укрѣпленное мѣсто эквовъ наАлгидѣ.— 
2) А1$(йи8, а, ит, аф. 
іііастбп, см. Наііасшоп. 
АІіГае, АПГапиз и АІірЬае, АПрѣа- 

пиз, см. АШГае. 
АИрЬёга, ае, Г. городъ въ Аркадіи. 
Аіізо, бпіз, т. крѣпсстда при сліяніи 

Лшшы и Лизы. 
АШа, ае, Г. рѣчка въ Ладіи (н. Д/а). — 

Отс. АИіепаіа, е, аф. 
АШГае, агиш, Г. городъ въ Сампіи (н. 

А1і?е въ Тегга йі Еаѵого). — Отс. 1) А1- 
ІіГапиз, а, ит, аф. — 2) АНіГапа, бгит, 
п. (зс. росиіа), въ Аллифахъ изгото¬ 
вляемые, довольно большой величины, 
глиняные бокалы (|). 
АШрЬае, см. АШГае. 
АИбѣгб&ез, ит, т. аллоброги, горцы 

въ нарбонской Галліи. — Нот. зіп^. А1- 
ІбЪгох (і*). — Отс. АИбѣгб&Хсиз, а, 
ит, аф. 
Аіта, ае, Г. гора у Сирмія въ Панноніи. 
Аітапа, ае, Г. городъ въ Македоніи 

у Аксія. 

Аіто, биіз, т. рѣчка близъ Рима(н. 
Адиаіасеіо). 
Хібеиз, ёі, т. супругъ Ифимѳдіи, 

матери Ота и Эфіалта, сыновей Нептуна, 
которые назывались Аібійае, агат,т.(|). 
іібрё, ёа, Г. городъ въ опунтской 

Локридѣ. 
Аірёз, Іаш, Г. Альпійскія горы; въ 

древности различали: 1) А. тагШтае, 
приморскія пли лигурійскія. — 2) А. 
СоШапаѳ или Соіііае, коттскія. — 3) А. 
С^ае, грайскія. — 4) А. Роепіпае, пен¬ 
нинскія (савойскія и пьемонтскія). — 5) А. 
Ъеропііогшп, лепонтійскія. — 6) А. КЪаѳ- 
іае (Каеіае), ретпческія.—7) А.Тгійепіі- 
паѳ, южно-тирольскія. — 8) А. Иогісае, но- 
рическія (зальцбургскія).—9) А. Сагаісаѳ, 
карнійскія. — 10) А. Іиііаѳ, Юліевы. — 
11) А. Баітаіісаѳ, далматскія горы. — 
Отс. 1) АІрХсиа, а, ит, аф.; зиѣзі. 
АІрХсі, бгит, т. жители А. горъ. — 
II) Аіріпиз, а, ит, аф. 
АІрЬёХаз, айіа, Г. см. АірЬеиз. 
АірЬёиз и поэт. АІрЬёоз, і, т. главная 

рѣка въ Пелопоннесѣ.—Отс. 1) АІрЬёХаз, 
айіа, прозвище нимфы и источника Арѳ- 
ѳузы (|). — 2) АірЬёиз, а, ит, аф. 
Аіріеиз и Аіріпиз, а, ит, см. Аірез. 
Аіаіепзіа, е, см. Аізіит. 
Аізіит, Хі, п. одинъ изъ древнихъ 

городовъ Этруріи (н. дер. Раіо), — Отс. 
Аіаіепзіа, е, ай}.; зиѣзі., АІзХепзе, іа, п. 
(зс. ргаейіит), альпійское помѣстье 
Помпея. 
АІіЬаеа, ае, Г. супруга Ойнея, даря 

калидонскаго. 
АШпиш, і, п. городъ венетовъ, н. де¬ 

ревня АШпо, — Отс. АШпаз, аііа, аф.; 
зиѣзі., АШпаІез, ит, т. жители А. 
ІІипіХит (На!.), Хі, п. городъ на 

сѣверномъ берегу Сициліи (близъ нын. 
Сагопга). — Отс. ІІшШпиз, а, ит, аф.; 
зиѣзі., ііипітиз, і, т. житель Алундія; 
тк. ріиг. 
ііуаііёа, іа или ёі, т. лидійскій царь, 

отецъ Креза (|). 
ііушбп, бпіз, ш. отецъ Ифимѳдіи (*}*)• 



Аіуяа — 716 — АтрЬіагаиз 

Аіугіа, ае, небольшой городъ Акар- 
наніи (н. рогіо СапМІо). 
АтаШіёа, ае, і. 1) нимфа, дочь крит¬ 

скаго царя Мелисса. — II) святилище 
Амалѳеи (тк. АтаІіЬёшп, і, п.) близъ 
іпирскаго помѣстья Аттика. 
Хтапісиз, Атапіепзез, см. Атапиз. 
АтапІІа, ае, Г. городъ въ греческой 

Иллиріи. — Отс. АтапЙапі, бгшп, т. 
жители А. 
Ашаппв,і,ш. горный хребетъ, отдѣляю¬ 

щій Киликію отъ Сиріи; отс. а) АтапХсае 
руіае, ущелья, связывающія эти страны.— 
Ь) Атапіепзез, Іит, ш. жители А. горъ. 
АтагупІЬіз, Шв, Г. прозвище Діаиы. 
Атазёпиз, і, т. рѣка въ Лаціи (н. 

Атазепо). 
Атазігіз, Ійіз, Г. городъ въ Пафла- 

гоніи (н. Ашазззегаіг). — Отс. 1) Атаз- 
ігіасиз, а, иш, ай]. — 2) Атазігіапі, 
сгит, т. жители Амастриды. 
АтаіЬйз, шгііз, асе. ипіа, 1) ш. сынъ 

Аэрія, по сказанію, основатель Амаѳун- 
та в амаѳунтскаго храма Венеры. — 
II) древній городъ на Кипрѣ съ храмомъ 
Венеры, которая поэтому прозывается 
Атаіішзіа, ае, Г. (*(•). — Отс. АтаіЬб- 
віасиз, а, иш, аф. 
Атагбп, бпіз, асе. бпет и бпа, і. 

амазонка, об. ріиг. Атагбпез, нт, асе. 
бпаз, Г. воинственное племя женщинъ въ 
Скиѳіи. — Отс. 1) Атагбпіз, Шз, Г. об. 
ріиг., поэт. = Атагопез. — 2) Атахб- 
піиз, а, пт, ай). 
АтЪаггі, огит, ш. народъ въ Галліи, 

сосѣди эдуевъ, по рѣкѣ Арару. 
АтЫапі, бгиш, ш. народъ въ бель¬ 

гійской Галліи. 
АшЪіЪагІі, огнт, ш. галльскій народъ 

въ нын. Нормандіи. 
АтЪіІШі, бгшп, т. галльское племя 

на р. Ватага. 
АтЪІбгіх,гІ&із, т. предводитель эбуро- 

новъ въ бельгійской Галліи. 
АтЪіѵагеіі, бгот, т. галльское племя, 

находившееся подъ покровительствомъ 
адуевъ. 

АтЪіѵагШ, ошт, т. галльское племя 
при рѣкѣ Маасѣ. 
АтЪгасІа, ае, Г. городъ въ Эпирѣ 

(н. Агіа). — Отс. 1) АтЪгасІепзіз, е, 
аф’.; ріиг. зиЪзі., АтЪгасІепзез, іит, 
т. жители А.—2) АтЪгасІаз абіз, і. 
аф*. (*(*).— 3) АтЪгасІбіёз, ае, т. уро¬ 
женецъ А.—4) АтЪгасІиз, а, ит, а<Ц. 
АтЪгбпез, ит, т. кельтское племя. 
АтЪгузиз, і, $. городъ въ Фокидѣ (н. 

Бу&Ьото). 
Атёпапиз, і, т. рѣка въ Сициліи, 

тк. асЦ. Атепапа Яитіпа (*)*). 
Атёгіа, ае, і. городъ въ Умбріи (н. 

Атеііа, недалеко отъ Вроіеіо). — Отс. 
Атёгіпиз, а, ит, а<у. 
Атегібіа, ае, ?. городъ въ сабинской 

области. 
Атезігаіиз, і, Г. городъ на сѣверномъ 

берегу Сициліи. — Отс. Атезігаішиз, а, 
ит, аф'., и зиЪзі., Атезігаііпі, бгит, 
т. жители А. 
Атіісаг, см. Натіісаг. 
Атіпаеиз и Атіпёиз, а, ит, ами- 

нейскій, изъ Аминеи въ пиценской об¬ 
ласти. 
Атізіа, ае, Г. I) рѣка въ сѣверной 

Германіи (н. Эмсъ). — II) мѣстечко при 
устьѣ А. 
Атізиз (или — бз), і, і. и Атізит, 

і, п. значительный приморскій городъ 
въ Понтѣ (и. Зашзш). 
Атііегпит, і, п. городъ въ сабинской 

землѣ (н. Атаігісе). — Отс. 1) Атііег- 
піпш, а, ит, айр; ріиг. зиЪзі., Атііег- 
піпі, бгит, т. жители А.—2) Атііег- 
пиз, а, ит, ай). (*(*). 
Аттбп (Наттбп), бпіз, т. египет¬ 

ское и ливійское божество съ оракуломъ 
на оазисѣ въ ливійской пустынѣ, позднѣе 
почитаемое въ Римѣ, какъ 3иррііег Ат- 
топ. — Отс. Аттбпіасиз, а, ит, ай]. 
Атог&бз, и —из, і, і. одинъ изъ 

Цикладскихъ острововъ Архипелага (н. 

Мог до). 
АтрЫагаиз, і, т. прорицатель и царь 

аргосскій, отецъ Алкмеона. — Отс, 1) 



АтрЬісІубпез — 717 — АпахагсЬиз 

АтрЫагаШз, ас, т. потомокъ А. ( = 
Алкмеонъ У). — 2) АтрЫагаёиз, а, ит, 

•41. («. 
АтрЬісіубпез, ши, асе. аз, т. амфи- 

ктіоны, союзъ нѣкоторыхъ городовъ, цен¬ 
тромъ котораго были Дельфы; предметомъ 
его заботъ служило дельфійское святи¬ 
лище съ его богатствами и общія дѣла. 
АтрЫІбсЫ, бгцт, т. народъ въ 

Акарнаніи; его страна АтрЪШсЫа, ас, 
Г. и главный городъ Аг^оз АтрЫ 
ІбсЫит, или АтрЫІбсЫспт, основанный 
Амфилохомъ (АтрЫІбсЬаз, і, т.), сы¬ 
номъ Амфіарая, основателемъ многихъ 
сицилійскихъ городовъ. 
АтрЫб и АтрЬкш, бпіз, ш. царь 

ѳивскій, мужъ Ніобы, искусный пѣвецъ 
и музыкантъ (на лирѣ). — Отс. АтрЬІбпІ- 
ав, а, ит, аф*. (У). 
АтрМрбІІз, асе. іт, і. городъ въ 

Македоніи, у устья Стримона (н. разва¬ 
лины при Иеоккогго). — Отс. АшрЫрбН- 
іапиз, а, аш, асу. 
АтрЬізза, ае, і. главный городъ лок- 

ровъ въ Фокидѣ при нын. Заіопа. 
АтрЫігііё, ёз, Г. супруга Нептуна (у). 
АтрЬіігубп и древне-лат. АтрМігйо, 

бпіз, т. сынъ тиринѳскаго царя Алкея, 
супругъ Алкмены, отецъ Геракла, кото¬ 
рый поэтому называется АшрЫігубпІа- 
<1ез, ае, т. 
АшрЬгузбз, і, т. рѣчка въ Ѳессаліи, 

у которой Аполлонъ пасъ стада Адмета 
(У). — Отс. АтрЬгузІиз, а, ит, а<у. (*|-). 
Атрзапсіі (зё. Іасиз), т. рѣдко Атр- 

запсінз (Атз.), і, т. небольшое озеро 
въ Самніи. 
Ашрзіѵагіі (Атз.), бгит, т. герман¬ 

скій народъ у нижняго Эмса. 
Атрусиз, і, т. I) жрецъ Цереры 

(У). — II) сынъ Пелія, отецъ Мопса, 
который поэтому называется АтрусШз, 
ае, т. (+). 
Атусіае, агит, Г. I) городъ въ Лако¬ 

ніи.— Отс. 1) Атусіаеиз, а, ит, а<у., 
ігаігез, Діоскуры; отс. поэт. == спартан¬ 
скій. — 2) АшусПбёз, ае, т. потомокъ 

Амикла, основателя Амиклъ, т.-е. еп> 
сынъ = Гіакинѳъ (У). — П) городъ въ 
Лаціи. — Отс. Атусіапиз, а, ит, асу., 
зіпиз, заливъ у Касты. 
Атусиз, і, т. I) сынъ Нептуна, царь 

бебриціевъ въ Виѳиніи (*|-). — II) кен¬ 
тавръ, сынъ Офіона (*|-). 
Атутбпё, ёз, Г. дочь Даная, возлю¬ 

бленная Нептуна (•[*). 
Атупіаз, ае, т. греческое имя, особ, 

нѣкоторыхъ македонскихъ царей и ге¬ 
роевъ, изъ которыхъ особ, извѣстенъ 
отецъ Филиппа (который поэтому назы¬ 
вается АтупІШёз, ае, т.). 
Ітупібг, бгіз, т. царь долоповъ, 

отецъ Феника (У). — Отс. Атупібгідёз, 
ае, т. потомокъ А., т.-ѳ. его сынъ Фѳ- 
нпкъ (У). 
АшуШабп, бпіз, т. отецъ Мелампа 

(У). — Отс. АтуіЬабпКиз, а, ит, аф. (У). 
Апасез, ит, т. „властители*, покро¬ 

вители, прозвище Діоскуровъ. 
Апасііагзіз, Хйіз, т. скиѳъ царскага 

рода, который во времена Солона при¬ 
былъ изъ любознательности въ Аѳины и 
здѣсь вызывалъ удивленіе къ своему уму. 
Апасгёбп, опііз, асе. опіа, т. знаме¬ 

нитый лирическій поэтъ, жившій въ Іоніи 
въ VI ст. до Р. X. 
Апа^пКа, ае, Г. главный городъ герни- 

ковъ въ Лаціи (н. Ападпг). — Отс. 
Апа^піниз, а, ит, асЦ. — зиѣзі., 1) 
Апа^иіпі, бгит, т. жители А. — 2) 
Апа&шпшп, і, п. (зс. ргаебіит), Анаг- 
нпнъ, помѣстье Цицерона въ окрестности 
Анагніи. 
АпарЪё, ёз, і. одинъ изъ Снорадскихъ 

острововъ (н. АГаюі/г или Апа^г). 
Апаріз, із, и Апариз, і, ш. рѣка въ 

Сициліи (н. Апаро). 
Апагіез, Іит, т. племя въ Дакіи. 
Апаз, ае, т. рѣка въ Испаніи (н. 

ѴУаДі [т.-е. рѣка] Апа или Оиайіапа). 
Апаха&бгаз, ае, т. философъ изъ 

Клазоменъ, учитель Перикла. 
АпахагсЪиз, і, ш. философъ изъ Аб- 

деръ, спутникъ Александра В. 



АпЯхішапдбг — 718 — АпШп&сЬиз 

Аиахітапйёг, дгі, ш. философъ изъ 
Милета, изобрѣтатель карты и глобуса 
8ѲМЛИ. 

Апахітёпёз, із, т. философъ изъ Ми* 
лета, ученикъ и послѣдователь Анакси¬ 
мандра. 
АпсЫаІбз, і, Г. городъ во Ѳракіи. 
АпсЫзёз, ае, и АпсЫза, ае, т. отецъ 

Энея, который поэтому называется Ап- 
сЫзІайёз, ае, т. (*(*). — Отс. АпсЪізёиз, 
а, ши, аф. (•}*). 
Апсиз, і, т. римское предъимя; извѣ¬ 

стенъ А. Магсіиз, четвертый царь рим¬ 
скій. 
Апсуга, ае, Г/ главный городъ въ Га¬ 

латіи (н. Апдога). 
АпдйпХа, ае, Г. городъ въ Мессеніи 

(н. Апйогозза и развалины у Кгапо). 
Апйесаѵі, бшт, т. или Аидез, Хит, 

т. народъ въ кельтской Галліи. 
АпйбсХдёз, із, т. аѳинскій ораторъ. 
Апйгізсиз, і, т. рабъ, который выда¬ 

валъ себя за Филиппа, сына Персея, и 
поэтому прозванный РзеийорЬіІірриз. 
Апдгб&ёбз или -&ёиз, і, ш. сынъ Ми- 

поса и Пасифаи. 
АшігбтасЬё, ёз, и -сЪа, ае, Г. супруга 

Гектора. 
Ашігбтёйё, ёз, и -да, ае, Г. супруга 

Персея. 
Алдгбшсиз, і, т. Ь. или Т. Ілѵіиз, 

первый римскій драматическій поэтъ изъ 
Тарента. 
Ашігбз и -из, і, $. одинъ изъ Киклад¬ 

скихъ острововъ (н. Апйго). 
АпётйгХит, Іі, п. мысъ и городъ въ 

Киликіи; послѣдній тк. АпётйгХепзіз сі- 
тііаз (н. Апешш). 
АиХсХиз, а, родовое имя. — Отс. АпХ- 

сХапиз, а, иш, аф., поіа, ярлыкъ на 
винномъ сосудѣ, относящійся ко времени 
консула Л. Аниція Галла (594г. отъ о.Р.). 
АпХёп, ёпіз, еіс., см. Апіо еіс. 
Ашігбз, і, т. небольшая рѣчка въ 

Элидѣ (вѣроятно н. Маѵго—роіато *|-). 
Апіо, бпіз, и Апіёп, ёпіз, тк. АпХё- 

ппз, I, т. притокъ Тибра. — Отс. 

аф., 1) АпХепзіз, е. — 2) АпХёпиз, а, 
ши (•{■). 
Апіиз, Іі, т. жрецъ Аполлона, царь 

дельскій (*(*). 
Аппа Регеппа, ае, Г. римское боже¬ 

ство, которому праздновали весною празд¬ 
никъ (*(*). 
Аппіѣаі, см. НаппіЪаІ. 
АппХсёгІі, бгнт, ш. киринейская фило¬ 

софская секта; глава этой секты Аппісегіз. 
АппХиз, а, шп, родовое имя. — Отс. 

АппХапиз, а, иго, касающійся или отно¬ 
сящійся къ Аннію или къ Анніи. 
Аппо, см. Наппо. 
Апіапдгбз (-из), і, Г. городъ въ Ми- 

сіи (н. Апіапйго). — Отс. Апіапйгіиз, 
а, иш, аф. 
Аиіетиае, агит, Г. городъ въ сабин¬ 

ской землѣ. — Отс. Апіетпаіез, Хит, 
т. жители А. 
Апіёпбг, бгіз, т. знатный троянецъ, 

основатель Патавія (Падуи).— Отс. Ап- 
іёпбгійёз, ае, т. потомокъ А., въ ріпг. 
= сыновья А. 
Апіёгбз, бііз, т. геній, мстящій ва от¬ 

вергнутую любовь. 
Апіііёдоп, бпіз, Г. городъ въ Беотіи. 
АпіЬётйзіа, ае, Г. и АпіётйзХаз, адіз, 

Г. городъ и страна въ Месопотаміи. 
АпіХапиз, Апііаз, см. Аиііит. 
Авіісіёа, ае, Г. супруга Лаэрта, мать 

Улисса. 
АпіХсута, ае, і. городъ на полуостровѣ 

въ Фокидѣ (н. Азрго 8рііі). 
Апіі&бпё, ёз, или -а, ае, і. дочь Эдипа, 

сестра Этеокла и Полиника. 
Апіі^бпёа, ае, I городъ а) въ Эпирѣ; 

отс. АпІХ^бпепзіз, е, аф. — Ъ) на Хал- 
кидикѣ. 
Апіі&бпиз, і, т. имя нѣкоторыхъ ца¬ 

рей послѣ Александра В. 
АпіШЪашіз, і, т. горы въ Финикіи и 

Келесиріи. 
АпШбсЬиз, і, т. сынъ Нестора, другъ 

Ахилла (*(*). 
АпіХтасЬиз, і, т. греческій поэтъ изъ 

Клара, современникъ Платона. 
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Апііпбиз, і, ш. женихъ Пенелопы (|). 
АпіІбсЪіа, тк. -ёа, ае, Г. названіе мно¬ 

гихъ городов^». Болѣе замѣчательные: 1) 
А. ЕрМарЬпез, главный городъ Сиріи на 
Оронтѣ (н. АпіаТсіа).— Отс. а) Апііб- 
«Жепзез, Хит, т. жители А. — ѣ) Апііб- 
сЬіпиз, а, иш, аф.— 2) городъ въ Ка¬ 
рій на Меандрѣ. 
АпіХбсІшз, і, т. I) имя тринадцати 

сирійскихъ царей, напр. А. Ма^шіз, А. 
ЕрірЬапез. — II) имя нѣкоторыхъ царей 
Коммагены(сѣв.-вост.провинціиСиріи).— 
III) послѣдній ученикъ академической 
школы, изъ Аскалона, учитель Цицеро¬ 
на. — Отс. АпіХбсЫиз, -ёиз или АпіХб- 
сЫпиз, а, иш, аф. 
АпіХбра, ае, Г. и АпіХбрё, ёз, Г. I) 

мать Амфіона и Зеѳа; отс. названіе од¬ 
ной трагедіи Пакувія. — II) супруга 
Піера, мать піеридъ. 
АпіХраіёг, ігі, ш. греческое имя: I) 

•въ Македоніи: а) намѣстникъ, а впослѣд¬ 
ствіи царь македонскій, отецъ Кассанд¬ 
ра.— Ь) внукъ послѣдняго, зять Лиси- 
маха. — И) имя нѣкоторыхъ греческихъ 
философовъ: а) Апі. Сугепаісиз, одинъ 

-изъ непосредственныхъ учениковъ стар¬ 
шаго Аристиппа. — Ъ) стоикъ изъ Тар- 

■са, ученикъ Панэтія. — с) стоикъ изъ 
Тира, другъ Катона Младшаго. 
АпіХраігІа, ае, Г. городъ въ Македоніи 

на границѣ Иллиріи (н. Вегаі). 
АпіХрЪаіёз, ае, ш. царь людоѣдовъ лѳ- 

чггригоновъ на сѣв.-зап. берегу Сици¬ 
ліи (*(•). 
АпіХрЪбп, опііз, ш. знаменитый атти¬ 

ческій ораторъ. 
Апіірбііз, із, Г. городъ въ нарбонской 

Галліи (н. АпііЪез). 
Апіізза, ае, Г. городъ на о. Лесбѣ.— 

Отс. Апііззаеі, бгиш, ш. жители А. 
АпіізіЬёпёз, із и ае, ш. основатель 

цинической школы. 
АпіШт, Іі, п. городъ въ Лидіи (н. 

Тогге или Рогіо й’Апгіо). — Отс. 1) 
Апііапиз, а, шп, асу. — 2) Апііаз, аііз, 

•Фф.; ріиг. зиЪзі., Апііаіез, шп, т. жи¬ 

тели А. — 3) Апііаішиз, а, иш, и Ап- 
іХепзіз, е, аф. 
АпібпХапиз, а, иш, см. Апіопіиз. 
Апібпіпиз, і, ш. имя нѣкоторыхъ рим¬ 

скихъ императоровъ, напр. А. Ріиз.— 
Отс. Апібпіпіапиз, а, иш, аф. 
Апіопіиз, а, иш, родовое имя. — Отс. 

АпібпХапиз, а, иш, аф.; зиЬзі. ріиг., 
АпібпХапі, бгиш, ш. приверженцы А. 
Апігбп, бшз, асе. опа, Г. городъ въ 

Ѳессаліи. 
АпйЪіз, Ыйіз, асе. Ыш, ш. египетское 

божество, почитаемое въ образѣ соба- 
КИ (-}-). 

Апхйг, йгіз, ш. и п. I) ш. Апхиг и 
Апхигиз, божество вольсковъ. — II) п. 
(рѣдко т.) древній городъ вольсковъ, 
расположенный на известковой горѣ, 
позднѣе Таггасіпа (н. Теггасіпа). — 
Отс. Апхйгаз, аііз, аф. 
Апуіиз, і, ш. одинъ изъ обвинителей 

Сократа. 
Абп, бпіз, ш. сынъ Посейдона, древ¬ 

ній беотійскій герой. — Отс. 1) Абпея, 
иш, асе. аз, ш. древнѣйшіе жители Бео¬ 
тіи аф. = беотійскій, юопіез (■)*). — 2) 
Абпіа, ае, I. миѳическое названіе Бео¬ 
тіи.— 3) АбпЫез, иш, Г. аонійскія се¬ 
стры, т.-е. музы (какъ обитательницы 
Геликона и'Аганиппы *(-).—4) Абпіиз, 
а, иш, аонійскій, беотійскій (•(-). 
Аогпіз, Хйіз, асе. іп, і. скала въ Индіи 

(по сю сторону Инда), съ крѣпостью (н. 
гора Аяагшк). 
Аогпбз, і, т. Авернское озеро (!). 
ібиз, і, ш. рѣка въ Иллиріи, которая 

впадаетъ въ море южнѣе Аполлоніи (н. 
Ѵгоза или Ѵоѵпзза). 
ірашёа и-Іа,ае,Г. названіе нѣкоторыхъ 

азіатскихъ городовъ; изъ нихъ извѣстнѣй¬ 
шіе: I) главный городъ въ Апамѳнѣ, 
области сирійской, южнѣе Антіохіи (въ 
средніе вѣка АТатіак или Жажіі).— 
П) городъ въ Великой Фригіи. — Отс. 
Аратепзіз, е, аф. — Ш) городъ въ Би- 
ѳиніи (н. развалины Атароіі). 
Араѵогіёпё, ёз, Г. мѣстность въ Пар- 
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ѳіи; ея жители Яараогіёпі, бп (греч. 
окон. §еп. ріиг.), щ. 

Хреііа, ае, т. имя римскихъ вольно¬ 
отпущенниковъ, каковы были извѣстные 
своею легковѣрностью іудеи, жившіе по 
ту сторону Тибра; отс. арреііаі.: сгебаі 
Іийаеиз Ареііа = пусть вѣритъ этому 
суевѣрный или легковѣрный жидъ съ того 
берега Тибра (*)•). 
Хреііёз, із, ш. знаменитый греческій 

живописецъ изъ Колофона или Эфеса, 
современникъ и любимецъ Александра 
В. — Отс. Ареііёиз, а, шп, аф. 
Ареппіпісбіа, ае, с. обитатель Апен¬ 

нинскихъ горъ (|). 
АрешипІ^ёпа, ае, с. родившійся или 

возникшіё на Апеннинскихъ горахъ (*{*). 
Ареипшпз, і, ш. Апеннины, горная 

цѣпь въ Италіи съ вершинами, покры¬ 
тыми снѣгомъ въ Самніи и Сабинской об¬ 
ласти. 
Хрёг, ргі, т. римское прозвище. 
АрегапШ, бгшп, т. полуварварскоѳ 

племя въ сѣверной Этоліи. — Ихъ стра¬ 
на— Арегапііа, ае, і. 
ХрЬаеа, ае, Г. прозвище благодатнаго 

божества (Вгііошагііз) на Эгинѣ (■(■). 
ХрЬагепз, ёі, т. I) царь въ Мессеніи; 

отс. ХрЬагёІпз, а, пт, аф. (•}•). — II) 
кентавръ, котораго разбилъ на свадьбѣ 
Пириѳоя Ѳесей (*)•). 
ХрЬгб<ПзІаз, адіз, і. названіе нѣкото¬ 

рыхъ мѣстностей, названныхъ по имени 
Афродиты; извѣстнѣйшія изъ нихъ: 1) 
городъ на границѣ Фригіи и Карій, во 
время римскаго господства вольный го¬ 
родъ и ссылочное мѣсто (н. ѲНегга 
[БзсЬеіга] или ТеегаН, КеггеЬ; его жи¬ 
тели — ХрЬгбсіІзіспзез, Ішп, т. — II) 
портовый городъ въ Киликіи (н. Рогіо 
Саѵаігеге). 
Хрісіиз, И, ш. римское прозвище. 
Арібаппз, і, ш. рѣка въ Ѳессаліи (*(*). 
АрШае, агат, і. городъ въ Лаціи. 
Арібп, опіз, т. прозвище царя кирѳи- 

скаго Птоломея. 
іраз, іа, асе. іт, т. быкъ въ Мем¬ 

фисѣ, которому египтяне воздавали, бо¬ 
жескія почести. 
Хроііо, Іпіз, ш. I) сынъ Юпитера отъ 

Латоны, братъ Діаны, владыка музъ и 
оракула въ Дельфахъ, позднѣе почитае¬ 
мый, какъ богъ солнца. — И) пер. = 
Ваалъ, богъ солнца у тирійцевъ. — Отс.» 
I) ХроШпагіз, е, аф.; отс. АроШпаге, 
із, мѣсто, посвященное А. — 2) ХроШ- 
пёпз, а, иш, аф. (|). — 3) ХроШпіз 
ргошопіогіиш, мысъ А. къ сѣверу отъ 
Утики, насупротивъ Сардиніи (н. Сар 
2Ш). 
Хроіібйбгаз, і, т. I) извѣстный ри¬ 

торъ изъ Пергама, учитель императора 
Августа. — Отс. ХроІШбгёі, бгшп, т. 
ученики или приверженцы А. — II) грам¬ 
матикъ аѳинскій, жившій во 2-мъ ст. до 
Р. X. 
АроІІОпІа, ае, Г. I) крѣпость или укрѣ¬ 

пленный городокъ въ области озолійскихъ 
локровъ у Навпакта. — II) городъ въ 
Иллиріи недалеко отъ устья Аоя (н. Ро- 
Іопга или Роііпа.) — III) милетская ко¬ 
лонія во Ѳракіи у Понта (н. ЗіяёЬоІі).— 
IV) городъ въ Мигдоніи (въ Македоніи)* 
нынѣ Роііпа.— Отс.: 1) ХроІІбпШёз, 
ае, т. уроженецъ А.; чаще ріиг. Хроі- 
ІбпШае, агат, т. или -іез, Ішп или 
ит, т. жители А.—2) Хроіібпіепзіз, е* 
аф., сіѵііаз, городъ на сѣверномъ берегу 
Сициліи. — Ріиг. зиЬзі;., Хро11бпІепзезг 
Іпш, ш. жители А. во Ѳракіи. 
Хроіібшз, Шз, і. городъ въ Лидіи.— 

Отс. Хроіібпідепзез, іит, т. жители А» 
Хроіібпіпз, Іі, ш. I) А. АІаЪапбепзіз* 

греч. риторъ около 120 г. до Р. X.— 
II) А. Моіо, греч. риторъ, землякъ пре¬ 
дыдущаго, около 110 г. до Р. X.—А. 
КЬойшз, авторъ поэмы ’Адуоѵаѵгіха, ко¬ 
торую перевелъ на латинскій языкъ П. Те¬ 
ренцій Барронъ. 
Арріа, АррШез, Арріапиз, см. Ар- 

ріиз. 
Арріаппз, а, пт, аппійскій, ивъ г. 

Аппіи въ Великой Фригіи; отс. Арріапі, 
бгшп, ш. жители А. 
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АррХиз, Іі, ш. и Арріа, ае, Г. римское 
предъимя. — Отс. 1) АррХиз, а, шп, ап- 
пійскій, аппіевъ, ѵіа Арріа и одно Арріа, 
дорога отъ Рима до Капуи, позднѣе про¬ 
долженная до Брундизія; щш Арріа, 
водопроводъ А. въ Римѣ; Арріі іогит, 
мѣстечко на Аппіевой дорогѣ въ Лаціи.— 
2) АррХапиз, а, пт, аф. — 3) Арріаз, 
асіів, і*. а) статуя нимфы у фонтана Ал- 
піева водопровода (|). — ѣ) Арріайез 
йеае, статуи у храма Венеры, который 
находился близъ фонтана А. водопро¬ 
вода (ф). — с) прозвище Минервы, данное 
ей Цицерономъ изъ лести къ Аппію. — 
4) АррШаз,аііз, і\ древнее благородство 
Аппіева рода. 
Аррй1ё]ив, см. Ариіезиз. 
АррйІХа, см. Ариііа. 
АргІІіз, із, т. съ и безъ тепзіз, ап¬ 

рѣль; тк. асу.: Каіепсіае Аргііез. 
ІргбпХиз, Хі, т. римское имя. — Отс. 

АргбпХаппз, а, шп, аф. 
Арзиз, і, т. рѣка въ Иллиріи (н. Ве- 

таііпо, у верховьевъ ТІяиті). 
Арйіф'из (Арр.), і, т. римское имя; 

извѣстенъ, какъ писатель, Апулей изъМа- 
даврывъАфрикѣ,род.ок.130г.послѣР.Х. 
Ариііа (Арр.), ае, і. область южной 

Италіи, которая раздѣляется рѣкою Ау- 
фидомъ на А. Байта и Реисеііа (н. Ри- 
діга).— Отс. 1) АрйІХсиз, а, иш, аф. 
(*(*). — 2) Арйіиз, а, пт, аф. — ЗиЪзі., 
Арйіиз, і, т. житель А.; об. ріиг. 
Адиііагіа, ае, і. городъ въ Зевгитанѣ, 

недалеко отъ Карѳагенскаго залива (н. 
Вагокагеаіі). 
АцпХІфа, ае, Г. городъ въ цизальпій¬ 

ской Галліи (н. АдиіЩа или Адіаг). — 
Отс. АциХІфепвів, е, аф\: ріиг. зиЪзі., 
АдиХІфепзез, Хит, т. жители А. 
І^шИХиз, а, пт, родовое имя; аф., 

Іех. — Отс. ІцаіШаішз, а, пт, аф. 
АдиХІбпХа, ае, Г. городъ въ области 

гпрлиновъ въ средней Италіи, при нын. 
СагЪопата. 
Адшпшп, і, п. городъ вольсковъ въ 

Лаціи, нынѣ Адигпо. — Отс. Адиіпаз, 

аііз, аф.; ріиг. виЬвІ., Адиіпаіез, Хат, 
т. жители А. 
Ілріііапі, бгшп, ш. жители области, 

или провинціи Аквитаніи.— Отс.: 1) АдпІ- 
іаппз, а, шп, аф. — 2) АіріШшХа, ае, 
Г. область южной Галліи. 
АгаЪагсЬёв, ае, ш. таможенный сбор¬ 

щикъ въ Египтѣ; отс. насмѣшливо о 
Помпеѣ, который хвастался увеличеніемъ 
пошлинъ. 
АгаЪез, Ъшп, асе. без и об. баз, т. 

жители Аравіи. — Отс.: 1) Агабз, абіз, 
аравійскій.—2) АгабХа, ае, X*. Аравія.— 
3) АгабХсиз, а, пт, и АгаЪХиз, а, ит, 
и Агабиз, а, пт, аравійскій. 
Агабиз, і, т. рѣка въ Гедрозіи (и. 

Ригаііу).-— Отс. Агаѣііае, ібп, ш. племя 
въ Гедрозіи. 
Агасішё, ёз, Г. дочь колофонца Ид- 

мона, превращенная въ паука за состя¬ 
заніе съ Минервою въ тканьѣ (*)*). 
АгасббзХі, бгшп, т. жители Арахо- 

зіи въ восточной Персіи. 
Агасбібиз, і, ш.рѣкавъ Эпирѣ (н .Агіа). 
Агасупібиз, і, т. гора на югѣ Этоліи 

(и. 2удоз); римскими поэтами ошибочно 
переносимая на границу Аттики и Бео- 
тіи_(і*). 
Агабиз, і, Г. финикійскій городъ на 

островѣ (н. Виай). 
Агат и Агагіз, асе. іт, аЫ. е и і, т. 

рѣка въ Галліи (н. 8аопе). 
Агаіиз, і, т. I) греческій поэтъ, со¬ 

чинитель произведенія РЬаепотепа, ко¬ 
торое Цицеронъ перевелъ на лат. языкъ.— 
Отс. Агаіёпз и Агаііиз, а, пт, аф.— 
II) греческій полководецъ изъ Сикіона, 
основатель ахейскаго союза. 
Агахёз, із, асе. еп и ет, т. I) рѣка 

въ Великой Арменіи (н. Агаз).—II) зна¬ 
чительная рѣка въ Персидѣ, протекаю¬ 
щая у Персеполя (н. Вепй-Етіг). 
АгЪёІа, бгит, п. городъ въ Адіабенѣ, 

области Ассиріи, гдѣ Дарій былъ разбитъ 
Александромъ (н. АтЬй, или ЕгЫТ). 
АгЪнзсііІа, ае, I. мимистка временъ 

Цицерона. 
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Агсайез, шп, асе. аз, ш. жители Ар¬ 

кадіи.—8іп§. Агсаз, абіз, т. 1) зиѣзі., 
житель Аркадіи. — Отс. А. іугаппиз = 

Ликаонъ, царь Аркадіи (•[*). — 2) аигіЪ.= 

аркадскій (*}*). —■ Отс. 1) АгсМХа, ае, Г. 

Аркадія, страна въ Пелопоннесѣ. — 2) 

АгсабХсиз и АгсшИиз (і*), а, ит, асу. 
Агсапшп, і, п. помѣстье Кв. Цице¬ 

рона, къ югу отъ Арпина въ Лаціи. 

1. Агсаз, асііз, ш. сынъ Юпитера и 
Каллисто, родоначальникъ аркадянъ. 

2. Агсаз, асііз, т. см. Агеабез. 
Агсёзііаз, ае, т. и АгсёзХІапз, і, т. 

греческій философъ изъ Питаны, около 
300 г. до Р. X. 

АгсёзХпз, Хі, т. отецъ Лаэрта, дѣдъ 
Улисса (|). 
АгсЬё, ёз, Г. одна изъ четырехъ музъ, 

дочь младшаго Юпитера. 

АгсЬёІапз, і, ш. I) греч. философъ 
изъ Милета, ученикъ Анаксагора. — 

II) царь македонскій, съ 413 г. до Р. X. 

III) полководецъ Миѳридата Великаго.— 

IV) его сынъ, супругъ Береннки, про¬ 

тивникъ Птоломея Авлета. — У) царь 
Каппадокіи, внукъ предыдущаго. 
Агсіііаз, ае, т. I) Аиіиз ІЛсіпіиз А., 

греческій поэтъ изъ Антіохіи.— II) сто¬ 

ляръ; отс. АгсЬХасиз, а, ит, асу., Іесіі, 
работы Архія (•(•). 

АгсІіХІбсЬиз, і, т. греческій поэтъ съ 
о. Пара. — Отс. АгсЫІбсЫиз, а, ит, 

асу. 
АгсІіХтёбез, із, асе. ет п еп, т. зна¬ 

менитый математикъ изъ Сиракузъ. 

Агсііуіаз, ае, т. ппѳагорейскій фило¬ 

софъ изъ Тарента. 

АгсНёпепз, епііз, „держащій лукъ* = 

лукопосѳдъ, стрѣлецъ: 1) прозвище Апол¬ 

лона и Діаны у поэтовъ.— II) созвѣздіе. 

Агсібрііуіах, &со8, т. малая медвѣ¬ 

дица- (созвѣздіе = Вооіез). 
Агсібз, і, асе. оп, пот. ріиг. ое, Г. 

большая и малая медвѣдица (двойное со¬ 

звѣздіе въ сѣверномъ полушаріи).— Ото. 
пер., сѣверъ, ночь (*[*). 

Агсійгпз, і, ш. I) самая свѣтлая звѣз¬ 

да въ малой медвѣдицѣ недалеко отъ хво¬ 

ста большой медвѣдицы. — II) пер., малая 
медвѣдица (созвѣздіе *)*). 

Агбёа, ае, Г. городъ въ землѣ руту- 

ловъ въ Лаціи. — Отс. 1) Агбёаз, аііз, 
аЫ. і, а<у. — ріиг. зиЬзі., Агбёаісз, 
Хит, т. жители А. — 2) Агбёаііпиз, а, 

ит, асу.; зиЬзѣ. одно Агбёаііпит, і, п. 
помѣстье близъ Ардеи. 

Агб&еппа, аѳ, Г. лѣсъ въ бельгійской 
Галліи. 

АгёШё, із, п. и ігёіаз, йііз, Г. го¬ 

родъ въ нарбонской Галліи на Ронѣ. 

Агепасшп, і, п. крѣпость батавовъ ръ 
Бельгіи. 

Агёбра&Иёз и ігёбра^Ііа, ае, т. членъ 
ареопага. 

Агёбра^из (Агібр.) или -бз, і, т. 

Марсовъ холмъ въ Аѳинахъ, тк. арео¬ 

пагъ, высшее судилище въ Аѳинахъ. 

«ігезібгібёз, ае, т. сынъ Арестора, 
объ Аргусѣ (і). 

Агёіе, ёз, Г. дочь сиракузскаго ти¬ 

рана Діонисія Старшаго. 
Агёіішза, ае, Г. названіе источника па 

Ортигіивъ Сиракузахъ, — Отс. АгёІЬйзіз, 
зІбіз,_асс. ріиг. зХбаз, асу. (і*). 

АгдапШбпХиз, Хі, т. царь тартесскій. 

Аг&апіііиз, і, т. гора въ Виѳиніи (я. 

Каіггіг). 
Аг&сі, сгит, т. I) извѣстныя мѣста 

въ Римѣ,- назначенныя для совершенія 
нѣкоторыхъ религіозныхъ обрядовъ въ 
мартѣ. — II) человѣческія чучела изъ 
ситника, которыя ежегодно въ маѣ вѳ- 

сталки бросали въ Тибръ. 

Аг&епіапит, і, п. городъ въ Бруттів 
(н. Агдепііпо). 
Аг$епІагХа, ае, і. городъ равраковъ 

(н. АггепКеіт), 

Аг^епібгаіиз, і, Г. городъ въ верх¬ 

ней Германіи на Рейнѣ (н. ЗігаззЪигд).— 

Отс. Аг&епібгаіепвіз, е, асу. 
Аг&іШит, і, п. кварталъ въ Римѣ, 

мѣсто продажи ремесленныхъ издѣлій в 
книгъ. — Аг&іШапиз, а, шп, асу. 
Аг^Хппззае (Аг^ІпОзае), агиш, Г. три 
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небольшихъ острова у берега Эолиды въ 
Малой Азіи (н. Янотскіе острова). 
Аг^о, йз, асе. и аѣі. б, і. корабль 

аргонавтовъ, на которомъ нѣсколько греч. 
героевъ, съ Ясономъ во главѣ, предпри¬ 
няли походъ въ Колхиду за золотымъ ру¬ 
номъ (около 1350 г. до Р. X.). — корабль 
Арго, какъ созвѣздіе. — О тс4. Аг&биз, а, 
шп, относящійся, принадлежащій къ ко¬ 
раблю аргонавтовъ (•]*). 
Аг&опаиіае, апш, т. аргонавты (см. 

Аг^о). — Отс. Аг^бпаиЙса, о г пт, п. 
Походъ аргонавтовъ, эпическое произве¬ 
деніе Валерія Флакка. 
Аг^бз, п. и (особ, въ косв. над.) Аг^і, 

бгиш, т. область и городъ въ Пелопон¬ 
несѣ. — Отс. 1) Аг&сиз, а, пт, аргос¬ 
скій, поэт. = греческій. — 2) Аг^Іѵиз, 
а, пт, аргивскій, поэт. = греческій; ріиг. 
зиѣзі. Аг&Іѵі, бгит и (поэт.) ши, т. 
аргивяне, поэт. = греки. — 3) Аг^бііз, 
Шіз, I. а) асу.—Ь) зиЪзі., Арголида.—- 
Отс. Аг&біісиз, а, шп, арголпдекій, 
поэт. = греческій. 
Аг^из, і, т. стоглазый стражъ Іо, до¬ 

бери аргосскаго даря Инаха. 
Агіа, ае, Г. одна изъ восточныхъ про¬ 

винцій персидскаго царства, нынѣ Афга¬ 
нистанъ. — Отс. 1) Апі, бгшп, т. жи¬ 
тели Аріи. — 2) Анапа, ае, Г. коллек¬ 
тивное названіе восточныхъ провинцій 
Персіи. 
АгХайпа, ае, и -ё, ез, і. дочь Миноса, 

помогшая Ѳесею выбраться изъ лабиринта 
(|). — Отс. АгШпаеиз, а, ит, аф. (у). 
АгІагаіЬёз, із, асе. ет и еп, т. имя 

нѣсколькихъ царей Каппадокіи: а) Аг. 
И, современникъ Александра В. — Ь) Аг. 
V, около 190 г. до Р. X. — с) Аг. VI, 
около 172 г. до Р. X. — (I) АгіагаіЬез, 
сынъ Аріобарзана II, около 50 г. до Р. X. 
Агісіа, ае, & I) городъ въ Лацін (н. 

Атіссіа или Шссш). — Отс. Агісіпиз, 
а, ит, аф. — ріиг. зиѣзі., Агісіпі, бгит, 
т. жители А. — II) нимфа, супруга Гип- 
лолита. 
АгітІпшп> і, и. городъ и рѣка въ Ум¬ 

бріи (н. Еішъпг, рѣка МагсосЫа), — Ото. 
Агітіпепзѳз, Іиш, п. жители А. 
АгібЪагаапёз, із, асе. ет и еп, т. имя 

персидскаго сатрапа, тк. нѣкоторыхъ ца¬ 
рей Каппадокіи. 
Агібп или Агіо, бпіз, ш. I) греческій 

музыкантъ на цитрѣ изъ Меѳимны на 
Лесбѣ (1*).-— Отс. Агібпіиз, а, ит, аф.— 
II) подаренная Нептуномъ Адрасту ло¬ 
шадь, обладавшая даромъ рѣчи и про¬ 
рицанія. 
Агіоѵізіиз, і, т. германскій вождь, 

побѣжденный Цезаремъ въ 58 г. до Р. X. 
АгізЪа, ае, Г. и АгізЪё, ёз, I*. городъ 

въ Троадѣ, при нын. деревнѣ Мизза. 
Агізіаеиз, і, т. древній герой и благо¬ 

датное божество греческое. 
АгізіагсЬиз,і,т. александрійскій грам¬ 

матикъ и строгій критикъ; вооб. строгій 
критикъ. 
Агізіібёз, із и і, асе. ет и еп, т. 

I) современникъ и соперникъ Ѳемпсток- 
ла. — II) поэтъ милетскій. 
Агізіірриз, і, т. философъ изъ Ки- 

рены (ок. 380 г. до Р. X.), основатоль 
кнрѳнѳйской школы. — Отс. Агізііррёиз, 
а, ит, аф. 
Агізііиз Гивсиз, очень ученый поэтъ, 

риторъ и грамматикъ, другъ Горація. 
Агізіо и Агізібп, бпіз, т. греческій 

философъ, основатель скептической шко¬ 
лы. — Отс. Агізібпёиз, а, ит, аф. 
Агізібйётиз, і, т. I) трагикъ-актеръ 

въ Аѳинахъ. — II) тиранъ въ Кумахъ въ 
Кампаніи, 502 г. до Р. X., при кото¬ 
ромъ умеръ изгнанный царь Тарквиній 
Гордый. 
Агізіб&іібп, бпіз, т. аѳинянинъ, убив¬ 

шій съ другомъ своимъ Гиппарха, сына 
Писистрата. 
АгізібшасЬё, ёз, Г. сестра Діона, су¬ 

пруга Діонисія Старшаго. 
Агізібпісиз, і, ш. I) тиранъ меѳими- 

скій на Лесбѣ. — И) погибшій сынъ пер- 
гамскаго царя Бвмена II. 
АгізібрЬапёз, із, ш. I) знаменитый 

аѳинскій комическій поэтъ, современникъ 
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Сократа. — Отс. ХгізібрЬапёиз, а, ит, 
аф. — И) александрійскій грамматикъ, 
учитель Аристарха. 
ХгізШёІёз, із и і, асе. еш и еп, ш. 

внаменитый философъ изъ Стагиры, уче¬ 
никъ Платона, основатель перипатети¬ 
ческой школы, учитель Александра Б. — 
Отс. ХгізШёІёиз, а, шп, аф. 
Агізіохёпиз, і, т. философъ и музы¬ 

кантъ, ученикъ Аристотеля. 
Хгізіиз, і, т. академическій философъ 

аѳинскій, другъ и гость Цицерона. 
АгІйзІиз,а,шп,изъ Аріусіи на о. Хіи (•[•). 
АгтёпХа, ае, Г. область въ Азіи, раз¬ 

дѣленная на А. шарг и тіпог. — Отс. 
АгшёпХиз, а, шп, аф.; зиѣзі., житель А. 
АппХпХиз, Хі, т. вождь херусковъ. 
АппбгХсиз, а, пт, приморскій, сіѵі- 

іаіез (страны), им. нѣкоторыя сѣверныя 
провинціи Галліи, Бретань съ частью 
Нормандіи. 
Агаиз, і, ш. главная рѣка въ Этруріи 

(н. Агпо). — Отс. АгнХепзіз, е, аф. 
Агрі, бгшп, т. городъ въ Апуліи.— 

Отс. Агріпиз, а, шп, аф.; зиЬзі;., Агріпі, 
бгит, т. жители. 
Агріпшп, і, п. городъ въ Лаціи. — Отс. 

Агріпаз, аііз, аЫ. і, арпинскій. — зиЬзі., 
Агріпаз, аііз, аЫ. ѳ, и і, а) ш. житель 
А.; ріиг. Агріпаіез, Хит, т. — Ь) п. 
помѣстье Цицерона близъ А. 
АггсіХит, іі, п. городъ въ Этруріи. — 

Аггсііпиз, а, ит, аф.; ріиг. зиЪзИ., 
Аггеііпі, бгит, т. жители А. 
Агзасёз, із, асе. еп, т. родоначаль¬ 

никъ династіи Арсакидовъ въ Парѳіи 
(ок. 250 г. до Р. X.).— Отс. АгзасХйёз, 
ае, т. преемникъ Арсака; чаще ріиг. 
АгзасХбае, агит, т. 
АгзХа, ае, $. рѣка въ Истріи (н. Агт), 
АгзХпбё, ёз, Г. I) женское имя; дочь 

Птоломея Лаги, дочь Птоломея Авлета и 
сестра Клеопатры. — II) названіе горо¬ 
довъ въ Киренаикѣ и Киликіи. 

АгіаЪапиз, і, т. I) парѳекій царь изъ 
династіи Арсакидовъ. — II) гирканецъ, 
убійца Ксеркса. 

АгіасХё, ёз, X1. источникъ въ землѣ* 
лестригоновъ (у). 
АгіарЬегпёз, із, асе. еш и еп, т- 

персъ, племянникъ Дарія Гистаспа. 
Агіаѵазбёз, із, асе. еп, т. царь Вели¬ 

кой Арменіи, современникъ Клеопатры. 
Агіахаіа, бгит, п. и Агіахаіа, ае, Г» 

главный городъ Великой Арменіи на. 
рѣкѣ Араксѣ. 
Агіахегхёз, із, асе. еп, т. персидскій 

царь (два: А. МасгосЬіг, другой А. 
Мпетоп). 
АгіётізХит, Хі, п. мысъ о. Бвбеи. 
Агѵегпі, бгит, т. галльское племя въ 

Аквитаніи (въ нын. Аиѵегдпе). 
АзсІёрХабёз, ае, т. I) врачъ изъ Брусья 

въ Виѳиніи. — II) философъ изъ Фліунга*. 
ученикъ Менедема. 
Азсга, ае, і. мѣстечко въ Беотіи у- 

Геликона.—Отс. Азсгаеиз, а, шп,а)аскр- 
скій, изъ Аскры. — Ь) гесіодовскій. 
Аѳсйішп, і, п. главный городъ Пицена 

(п. Авсоіг). — Отс. Азсйіапиз, а, шп,. 
аф.; ріиг. зиЬзі., Азсйіапі, бгит, пи 
жители А. 
ізХа, ае, і. Азія, какъ часть свѣта, 

затѣмъ въ узкомъ смыслѣ: 1) Мала» 
Азія. — 2) въ болѣе узкомъ и у римлянъ 
обыкновенномъ смыслѣ, римская про¬ 
винція Азія. — Отс.: 1) АзХа^ёпёз, із, ш. 
прозвище Л. К. Сципіона. — 2) Ізіапиз, 
а, шп, аф., и ІяХапі, бгит, т. жители 
римской провинціи Азіи, затѣмъ откуп¬ 
щики этой провинціи; тк. ораторы, от¬ 
личавшіеся азіатскою напыщенностью. — 
3) ізХаіІсиз, а, ит, аф., и АзШІсиз, Іг 
т. прозвище Л. Корнелія Сципіона. — 
4) , Азіз, зХсііз, асе. зХ(1а, Г. азіатскій (*}•).— 
5) Азіиа, а, ит, аф. (!), и Азіа, ае, XV 
нимфа (•(*). 
АзІпіиз, а, ит, родовое имя. 
Азбриз, і, т. I) рѣка въ Беотіи (н- 

Азоро), какъ богъ рѣки, сынъ Океана и 
Теѳіи. — Отс. 1) АзорХабёз, ае, т. по¬ 
томокъ А. ( = Эакъ •(*). — 2) Азбріз*. 
Хбіз, і. дочь Асопа (объ Эгинѣ, Эваднѣ. 
■(•). — И) рѣка во Фѳіотидѣ. 
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Азрага^іит, 1і, п. мѣстечко въ Ил- 
-іиріи (вѣроятно, нын. Кепю), 
Азразіа, ае, Г. I) греческая гетера, 

изъ Милета. — II) возлюбленная Кира 
Младшаго, изъ Фокеи въ Іоніи. 
Азраѵіа, ае, і. укрѣпленное мѣсто въ 

ііспаніи (Нізрапіа Ваеііса; н. Езреуо). 
Азрешібз, і, I. городъ въ Памфиліи 

(н. Міпидаі). — Отс. Азрепбіиз, а, шп, 
аф.; ріиг. зиЪзѣ., АзреінШ, огшп, т. 
жители А. 
АзрІіаШіез Іасиз, тк. одно АзрЬаІ- 

Шёз, ае, т. Мертвое море (озеро) въ 
Палестинѣ (н. Вакг еі Імі [озеро Лота] 
или ВаЫгеі Мопііпе [вонючее озеро]). 
Азріз, см. Сіиреа. 
Аззагасиз, і, т. сынъ Троса, дѣдъ 

Анхиса, братъ Ганимеда и Ида (*(•). 
Аззутіі, бгиш, т. ассирійцы, жители 

страны или царства ассирійскаго. — 
Отс. 1) Аззутіа, ае, Г. страна въ Аэіи, 
особ, ассирійское царство, об. одно 
Зугіа. — 2) Аззугінз, а, шп, аф.; поэт, 
тк. = мидійскій, финикійскій, фригійскій, 
палестинскій, индійскій. 
Аз(а,ае, I. городъ въ Испаніи (Нізрапіа 

Ваеііса), н. Меза сіе Азіа. — Отс. Азісп- 

зіз, е, а<у. 
Азіасиз, і, т. отецъ Медапиппа, ко¬ 

торый поэтому называется Азіасібёз, ае, 
т. («. 
Азіара, ае, I. городъ въ Испаніи (Ні- 

зрапіа Васііса), н. Езіера. 
Азіагіё, ёз, I. финикійско - сирійская 

богиня лупы. 
Азіёгіа, ае, Г. и —іё, ёз, Г. I) дочь 

Кея и Фебы. — И) (Азіегіе) собственное 
имя гречанки (|). 
Азігаеа, ас, Г. богиня правосудія. 
Азігаеиз, і, т. титанъ, отецъ вѣ¬ 

тровъ, которые поэтому назывались Гга- 
ігез Азігаеі. 
Азійга, ае, ш. I) рѣка въ Лаціи (н. 

Азіига), тк. городокъ (I. н. іогге сРАз- 
Ыга). — И) притокъ Дурія въ Испаніи 
тарраконской (н. Езіа и Езіоіа). 
Азійг, йгіз, т. астуріецъ, или асЦ. =» 

астурійскій, об. ріиг. Азійгез, ит, т* 
жители А. — Азійгіа, ае, Г. область въ 
Испаніи. — Отс. 1) Азійгісиз, а, ит, 
аф. — 2) Азіигсо, сбпіз, т. астурійская 
лошадь. 
Азіуапах, асііз, асе. асіа, ш. I) сынъ 

Гектора и Андромахи. — И) трагическій 
актеръ временъ Цицерона. 
Азіураіаеа, ае, і*. одинъ изъ Спорад- 

скихъ острововъ и городъ, п. 8іатра- 
Іга. — Отс. 1) Азіураіаеепзіз, е, аф. — 
2) Азіураіёіиз, а, ит, а<у. (*(•). 
АіаЪйІиз, і, т. названіе сирокко въ 

Апуліи (н. АШпо). 
1. ІШапіа, ае, и —ё, ёз, Г. дѣв¬ 

ственная охотница, впослѣдствіи мать 
Парѳенопея (назыв. ААаІапіМез). — Отс. 
АШапіаеиз, а, ит, асЦ. 

2. Ііаіапіа, ае, і. островъ въ Опунт- 
скомъ заливѣ (н. ТаІапАа). 
Аіапа&гшп, і, и. главный городъ илер- 

гетовъ въ тарраконской Испаніи. 
Аіё]из, і, т. римское имя лица. 
Аіеііа, ае, I. городъ въ Кампаніи. — 

Отс. 1) АіеІІапиз, а, ит, ателльскіи, 
ІаЬііІа, родъ сценическихъ представленій 
въ Римѣ, перешедшихъ изъ Ателлы и 
исполняемыхъ римскими юношами; зиЬзі;., 
Аіеііапиз, і, т. житель А.; об. ріиг. — 
2) АіеІІаиІсиз и АіеПапІиз, а, ит, ай]. 
Аіезіё, із, п. городъ въ области вене¬ 

товъ, н. Езіе. 
АМіатйпез, ит, т. жители области въ 

Эпирѣ, которая называлась АіЬатапІа, 
ае, I. 
ІіЬатаз, тапііз, т. сынъ Эола, отецъ 

Фрикса и Геллы, рожденныхъ Облакомъ, 
Милицерта и Леарха, сыновей Нно. — 
Отс. 1) Аіііатапіёиз, а, ит, ай). (•(•). — ’ 
2) ХШатапНайёз, ае, т. потомокъ Аоа- 
манта (т.-е. его сынъ — Палемонъ *(*). — 
3) АЙіатапііз, Ййоз, і. дочь А.-= Гелла (■}•). 
АіЬёпае, агит, Г. Аѳины, главный го¬ 

родъ Аттики. — Отс. ХіЬёпІепзіз, е, а<у.; 
зиЬзі., аѳинянинъ. 
Хіііёпавит, і, и. аѳеней, храмъ Аѳины 

въ Аѳинахъ; впослѣдствіи названіе выо* 
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шаго учебнаго заведенія, основаннаго въ 
Римѣ Гадріаномъ. — И) укрѣпленіе въ 
Аоаманіи. 
АіЬёпКо, бпів, ш. предводитель въ вто¬ 

рое сицилійскомъ возстаніи рабовъ. 
АіІіёпМбгив, і, т. стоическій фило¬ 

софъ изъ Тарса, ученикъ Посидонія. 
АіЪёзіз, асе. зіга, аЫ. зі, ш. рѣка въ 

Реціи, н. Айіда иди Еізсіг. 
АІІібз, баі. о, асе. о и оп, аЫ. о, т. и 

Аі1іо или АПібп, опія, т. Аѳонъ, гора 
на Ха*кидикѣ, н. Мопіе 8апіо, 
Аііпа, ае. і. городъ въ Лаціи. — Отс. 

Іііпаз, аНэ. аЫ. і, атинскій; ріиг. 
зиЬзі., Аііпаіез, шп, т. жители А. 
АіІпКиз см. АМіпіиз. 
АііпІапКа, ае, і. область въ Иллиріи. — 

Аііпіапез, шп, ш. жители этой области. 
ЛіКив, а, шп, родовое имя. 
Аііаз, апііз, асе. апіеш и апіа, ѵос. 

Аііа, т. царь Мавританіи, превращенный 
за негостепріимство Персеемъ въ со¬ 
именную гору; отецъ плеядъ п гіадъ. — 
Отс. 1) Аііапіёиз, а, шп, принадлежа¬ 
щій, относящійся къ Атланту, а) горѣ = 
западно-африканскій, ливійскій, Япіз. — 
Ь) царю, Ркдайез. — 2) АНапіКаеиз, а, 
шп, къ горѣ А. принадлежащій—западно¬ 
африканскій, ливійскій, Шиз. — 3) Аііап- 
ііайёз, ае, т. потомокъ А. ( = внукъ, 
правнукъ А.), о Меркуріи, Гермафро¬ 
дитѣ (|). — 4) АіІапіКаз, шііз, Г. дочь 
А. — 5) АіІапіКсиз, а, шп, западно-афри¬ 
канскій, ливійскій. — 6) АНапііз, ііПіз и 
ІКйоз, асе. Шет и Ийа, Г. женскій по¬ 
томокъ (объ Электрѣ, одной изъ плеядъ), 
въ ріпг. = плеяды, гіады; но асу.: зііѵа, 
лѣсъ на горахъ А. 
Аігаіиз, і, т. рѣчка недалеко отъ 

Рима. 
Аігах, асів, городъ въ Ѳессаліи. — 

Отс 1) Аігасіиз, а, ит, атракійскій, 
поэт, вм ѳессалійскій. — 2) Аігасійёз, 
ае, т. поэт.=- ѳессаліецъ, о Кенеѣ.— 
3) Аігасіз, сійіз, Г. поэт. = ѳессаліянка, 
Нірройашіа. 
АігёЪаіез, шп, т. народъ въ бельгій¬ 

ской Галліи, въ нын. Агіогз или Лер. 
Раз сіе Саіагз. — зіпд. Аігсѣаз, Ъа- 
ііз, т. 
Аігеиз, ёі, асе. ёит и (у поэт.) иногда 

ёа, ѵос. Аігеи, т. сынъ Пелопа и Гяп- 
подаміи, отецъ Агамемнона и Мене.іая, 
царь аргосскій и микенскій. — Отс. Аігг 
йёз (рѣдко Аігійа) ас, ш. ѵос. н аЬі. а, 
т. Атридъ, потомокъ Атрея. 
Аііа, ае, т. римское прозваніе. 
АІШІепзсз, Киш, т. жители города 

Атталіи въ Памфиліи. 
АПаІиз, і, т. имя нѣкоторыхъ царей 

пергамскихъ. — Отс. 1) АМаІКсиз, а, ит, 
атталовъ, тк. =-. пергамскій, игЪез, ѵезіез 
(золотомъ тканныя, изобрѣтенія А. Фило- 
метора): отс. сопйіііопез, весьма бле¬ 
стящія условія. — 2) АМаІіз, ІКйіз, асе. 
Ша, Г. Атталова фила въ Аѳинахъ, 
названная такъ въ честь А. 
АііЫв (А(ііз'), Кйіз, Г. I) вм. Аіііса. — 

II) имя аѳинянки, подруги Сапфо. 
АШса, ае, Г. Аттика, область средней. 

Греціи. 
АШсиз, а, ит, I) аттическій, аѳин¬ 

скій. — Какъ прозвище: Т. Ротропіиз 
АШсиз (такъ какъ онъ долго жилъ въ 
Аѳинахъ). — II) въ част., аттпческій, 
аѳинскій, касательно изложенія рѣчи, 
искусства, наукъ, особ, краснорѣчія; ріиг. 
АШсі, бгит, т. аттическіе ораторы. 
АІШКиз, а, ит, родовое имя; извѣ¬ 

стнѣе другихъ М. А. Пе^иіиз. — Отс. 
АШІКапиз, а, ит, ай]. 
АШиз, а, ит, родовое имя; поэт. 

АШиз (тк. Ассіиз) жившій около 150 г. 
до Р. X.; авгуръ АШиз Хаеѵіиз; пре¬ 
торъ африканскій Р. АШиз Ѵагиз и 
др. — Отс. АШапиз, а, ит, асЦ. 
ііуз (Аііуз), уоз, аЫ. уе, т. I) родо¬ 

начальникъ лидійскихъ царей, которые 
и называлась поэтому Аіуайаѳ. — И) 
родоначальникъ §епііз Аііаѳ. 
АиШёпа, ае, і. городъ въ Самніи (п. 

Аіігйепа). 
АиШКиз, а, ит, родовое имя. — ОтСс* 

АиЛйКапиз, а, ит, а<у. 
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АиАйиз, і, ш. главная рѣка Апуліи 
(и. О/апіо). 
Аи§ё, ёз, Г. и Аи§ёа, ае, Г. мать Те- 

лефа. 
Аидіаз и Аи^ёаз, ас, т. царь эпеевъ 

въ Элидѣ, котораго скотный дворъ, не 
чищенный тридцать лѣтъ, Геркулесъ очи¬ 
стилъ въ одинъ день. 

1. Аи$бзіиз, і, т. прозваніе Октавіаиа 
со времени начала его единодержавія, и 
затѣмъ всѣхъ римскихъ императоровъ; 
отс. вкь ріиг.: ШИ Аидизіогит. 

2* Аи&йзіиз, а, ит, принадлежащій, 
относящійся къ императору Августу. 
Апіегсі, бгит, ш. народъ, жившій въ 

кельтской Галліи: а) А. ВгашюѵХсез (и. 
Іе Вгіеппагз). — Ъ) СепотЯпі (нынѣ Вёр* 

де Іа Загіке). — с) ЕЬигоѵісез или ЕЪи- 
гопез (н. Вёр. де ѴЕиге). 
Аиііз, Хсііз, Г. приморскій городъ' въ 

Беотіи (н. УаіНі или КагаЪаЪа). 

Апібп, бпіз, т. холмъ, поросшій вино¬ 
градомъ, близъ Тарента. 
Аиіиз, і, ш. римское прѳдъимя. 
АигёІХиз, а, ит, названіе римскаго 

плебейскаго рода. — Аф. == авреліевъ, 
ѵіа (вдоль моря отъ Рима въ Пиву); Ап- 
гёіішп Гогот, городъ въ Этруріи. 
АигХ&ёпа, ас, ш. „златорожденный", 

поэт, прозвище Персея. 
Аппіпсі, бгит, т. (= Аизопез), ав- 

рунки. — Отс. Ашчшсиз, а, пт, асу. 
Апзсі, бтт, т. народъ въ Аквитаніи. 
Апзёіапі, бгит, т. племя въ Испаніи 

въ нын. Каталоніи; главный городъ — 
Айза (н. Ѵ^ие). — Отс. Аизёіапиз, а, 
ит, ай). 
Аизбпез, от, т. коренные жители 

средней и южной Италіи. — Отс. 1) Ап- 
збпа, ае, і. древній городъ авзоновъ, не¬ 
далеко отъ Минтурнъ. — 2) Апзбпіа, 
ае, Г. страна авзоновъ, и поэт. = Ита¬ 

лія.— 3) АизбпХйае, ит, т. а) жители 
Авзоніи (•)•). — Ъ) (поэт.) жители Ита¬ 
ліи. — 4) Аизбпіз, Хйіз, Г. авзонійскій, 
поэт. == италійскій, римскій. — 5) Аизб- 
піиз, а, ит, авзонійскій, вооб. (поэт.) 
италійскій, латинскій, римскій; зиЪзі. 
ріиг., АизбпХі, бгит, т. жители Италіи. 
АиШусиз, і, т. отецъ Антпклеи, дѣдъ 

Улисса. 
Аиібтёдбп, опііз, т. возница Ахилла; 

отс. арреііаѣ. = (искусный) возница. 
Аиібпбё, ёз, Г. дочь Кадма, мать Ак- 

теона (•(•). — Отс. Аиібпбёіиз, аф. (*(*). 
АихХпшга, і, п. городъ въ пиценской 

землѣ, позднѣе римская колонія (н. Озі- 

то).—Отс. Аихітаіез, ит, т. жители А. 

АѵагХсит, і, п. главный городъ биту- 
риговъ (Вііигіеез СиЪі) въ Аквитаніи 
(н. Воигдез). — Отс. іѵагісепвіз, е, аф. 
іѵеііа, см. АЪеПа. 
Іѵепііппз, і, т. и -пт, і, п. Авѳн- 

тинъ, одинъ изъ семи холмовъ Рима. — 
Отс. іѵепііпиз, а, ит, аф. 
іѵепшз, і, т. сполна Іасиз Аѵетиз 

или Іасиз Аѵегпі, озеро близъ Кумъ въ 
Кампаніи, вблизи которого, по сказанію, 
былъ входъ въ подззмное царство, еще 
нынѣ Вадо д’Аѵето; отс. поэт. Аѵег- 
пиз = подземное царство.—Отс. 1) ітег- 
ппз, а, ит авернскій, а) принадлежащій 
или относящійся къ странѣ или озеру 
Аверну; зиЪзі., Аѵегпа, бгит, п. (зс. 
Іоса), авернская страна. — Ъ) подзем¬ 
ный. — 2) Аѵегпаііз, е, аф. 
Ахёпиз, негостепріимный, Ропінз, 

прежнее названіе моря Ропіиз Еихі- 
пиз (•(•). 
Ахіиз, Іі, т. рѣка въ Македоніи (и. 

Ѵагдаг). 
Ахбпа, ае, т. рѣка въ бельгійской 

Галліи. 
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ВаЪ$гІбп, бпіз, С. главны! городъ 
Вавилоніи. — ВаЬуІбпІа, ае, ?. страна 
въ Азіи (н. Ігак АгаЫ). — Отс. ВаЬзг- 
Ібпісиз, а, ши, и ВаЪуібпІиз, а, шп, 
вавилонскій, питегі Ваѣиіопіі, пред¬ 
сказаніе по звѣздамъ, такъ какъ въ 
Вавилонѣ впервые появилась астроно¬ 
мія и астрологія; зиЬзі., ВаЪуібпІі, 
бгиш, т. вавилоняне; ВаЪуібпіа, ае, 
і. вавилонянка. 
В&ссЪаиаІ, аііз, п. мѣсто празднества 

въ несть Вакха; въ ріиг. ВассЪапаІІа, 
Іит и Ібгит, п. праздникъ въ честь Вак¬ 
ха, которой до 186 г. до Р. X. справляли 
каждые три года. — Отс. ВассЬ&паІіз, 
е, къ Вакху относящійся, вакховъ. 
ВассЬе—, ВассЫ—, см. ВассЬиз. 
ВассЫайае, агит, ш. потомки Вак- 

хида, коринѳскаго властителя съ 924 г. 
до Р. X. 
Вассішз, і, т. I) Вакхъ, сынъ Юпи¬ 

тера и Семелы, богъ вина и вдохновлен¬ 
ныхъ свыше поэтовъ. — II) теіоп., 1) 
вакхическій крикъ (Іо ВассЬе! •)*). — 
2) виноградъ (•)*).— 3) вино (і*).— Отс. 
1) ВассЬёІиз, и ВассЬёиз, а, иш, вак¬ 
хическій, вакховъ (•)*). — 2) ВассЫсиз, 
&, иш, вакховъ. — 3) ВассЬіз, 1<Нз, 
і. = ЪассЬа (*(•).— ВассЫиз, а, иш, 
вакховъ (•)*). 
Васёпіз, із, $• вѣроятно, западная 

часть Тюрингіи, въ средніе вѣка Ви- 
сопіа. 
Васіга, бгиш, п. главный городъ 

Бактріаны у рѣки Бактра (н. ВаЩ; 
теіоп., жители этого города (•)*).— Отс. 
1) Васігі, бшш, т. жители города 
Бактровъ или Бактріаны.— 2) Васіпа- 
пиз, а, иш. относящійся или принад¬ 
лежащій къ Бактрамъ или къ Бак¬ 
тріанѣ; ріиг. зиЬзі;., Васігіапі, бгиш, 
ш. жители Б. 
Васіиіз, і, т. рѣка близъ Бактровъ 

(нынѣ Ваік). 
ВаеЫиз, а, иш, плебейское родовое 

имя.—тк. асу. 
Ваесйіа (Ваесу1а),ае, Огородъ орета- 

новъ въ бетической Испаніи \н. Вауіеп). 
Ваеііз, із, асе. іш и іп, аЫ. е, и і, 

главная рѣка въ бетической Испаніи( н. 
Ѳгшсіаідгатг).— Отс. Ваеіісиз, а, иш, 
а<Ц., ргоѵіпсіа Ваеііса, бетическая про¬ 
винція, часть юго-западной Испаніи, 
нынѣ Андалузія, и часть Гранады; ріиг. 

зиЪзі;., Ваеіісі, бгиш, т. жители этой 
провинціи. 
Вадашіае, агит, т. (= геЪеІІез), 

поселяне въ Галліи, возставшіе при 
Діоклеціанѣ и Максиміанѣ. 
Ва*биз, і, т. и Ва^б&з, ае, т. имя 

персидскихъ евнуховъ; отс. вооб. евпухъ, 
стражъ женщины. 
Ва&гайа, ае, ль значительная рѣка 

въ области Карѳагена (н. Мфуегда 
или Ме}егд,а). 
Ва^ае, агит, Г. городъ и „воды" въ 

Кампаніи; вооб. мѣсто купанья.— Отс. 
ВаЗапиз, а, иш, асу. 
Ваіёагез іпзйіаеиодно Ваіёагез, Іит, 

і. Балеарскіе острова (н. Маііогса и ІІ/г- 
погса [т.-ѳ. та^ог и тіпог]). — Отс. 
1) Ваіёагіз, е, асу.; зиЬзі., Ваіеагез, 
Іиш, т. жители этихъ острововъ.— 2) 
Ваіёагісиз, а,иш, аф\; зиЬзі., Ваіёагі- 
сиз, прозвище Кв. Цецилія Метолла, 
покорителя этихъ острововъ. 
Ваііізіа, ае, т. гора и, вѣроятно, крѣ¬ 

постца (вѣр. н. Ваіігдпапо) на Альпахъ, 
въ области Ьі^игез Ггіпіаіез. 
ВашЪаІІо, бпіз, т. римское прозвище. 
ВапбіЫа, ае, і:. источникъ у Венузіи. 
Вапііа, ае, І. городъ въ Апуліи, не¬ 

далеко отъ Венузіи (н. $. Магіа сіе Ѵам- 
ге).— Отс. Вапішиз, а, иш, асЦ.; ріиг. 
виЪзі;., ВапІІпі, бгиш, т. жители Банціи. 
ВагЪапа, ае, т. рѣка въ македонской 

Иллиріи (н. Воуапа). 
Вагса, ае, т. родоначальникъ рода, 

къ которому принадлежалъ Гамилькаръ 
и Ганнибалъ, отс. и прозвище перваго. — 
Отс. Вагсіпиз а, иш, принадлежащій 
къ Барку, роду Барка, сторонникъ Бар¬ 
ка, рода Барка; зиЬзі., Вагсіпі, бгиш, 
т. домъ, семья Барка. 
Вагсё, ёз, і. городъ въ Киренаикѣ, н. 

развалины Мегй^еіг.— Отс. 1) Вагсаеі, 
бгиш, ш. жители Б. 
Ваг^йзИ, бгиш, т. народъ вътарра- 

конской Испаніи (тепер. Каталоніи). 
Ваг^уИае,агиш, Г. и Ваг&уІІа, бгиш, 

п. городъ въ Карій. — Отс. 1) Ваг&у- 
ІШае, агит, т. жители Б. — 2) Ваг- 
дуИёНсиз, а, иш„ асу. 
Вагіиш, И, п. портъ въ Апуліи (н. 

Вагі). 
Ваззапіа, ае,& городъ въ македонской 

Иллиріи (н. ШЬеззап или ЕІЬаззап).— 
Отс. Ваз?5ш1ае, йгиш, т. жители Б. 
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Вазз&геиз, ёі, ш. прозвище Вакха. 
Вазіагпае (Вазіегпае), агшп, ш. гер¬ 

манское племя, владѣнія котораго тяну¬ 
лись черезъ Подолію, Галицію, Украину; 
«іп§. Вазіагва, ае, ш. бастарнъ. 
Ваіаті, бгит, ш. кельтское племя, ко¬ 

торое жило въ Голландіи на островѣ 
(Ваіаѵогшп іпзиіа), образуемомъ сѣвер¬ 
нымъ рукавомъ Ренна и Маасомъ. — 
Юте. Ваіаѵиз, а, шп, аф’. 
Ваіатббйгит, і, п. городъ въ области 

батавовъ. 
ВаіЬуІІиз, і, ш. I) имя анакреонтова 

любимца съ о. Сама (*(*). — П) вольно¬ 
отпущенникъ Мецената, пантомимистъ. 
ВаМиз, і, ш. I) миніецъ съ о. Ѳеры, 

основатель Кирены въ Ливіи. — Отс. 
ВаШабёз, ас, т. потомокъ Б. = кире- 
нѳцъ, о поэтѣ Каллимахѣ. — И) пастухъ 
Нелѳя (•)*). 
ВаШшп, і, п. городъ въ Кампаніи (н. 

Вща). 
Ваисіз, сібіз, Г. супруга Филемона 

фригійскаго (*)*). 
Ваиіі, бгит, т. мѣстечко между Ми- 

веномъ и Баями въ Кампаніи (н. деревня 
Васоіо). 
Ваѵіиз, Іі, т. плохой поэтъ, совре¬ 

менникъ Вергилія. 
ВеЬгусез, сшп, ш. народъ въ Виѳиніи, 

прежде называвшейся ВеЬгусІа, ае, Г. — 
Юте. Веѣгусіиз, а, ит, аб]. 
Вёбгіасиш (тк. Всѣгіасиш и Веігіа- 

сшп), і, п. мѣстечко въ Италіи между 
Кремоною и Вероною (н. деревня & Лю- 
гепго Сгиаяяопе или тк. Веѵегага). 
Веі&ае, агат, т. жители бельгійской 

Галліи. — Отс. 1) Веідісиз, а, иш, бель¬ 
гійскій; СаПіа Веі^іса и одно Веі^іса, 
сѣверная часть Галліи, населенная бѳль- 
гами. — 2) Ве1§1шп, Іі, п. часть такъ 
яаз. СаШа Веі^іса (н. Веаиѵаіз, Агіоіз, 
Атіепз). 
ВеШгбрЬбп, рЬопІіз, ш. или Веііё- 

гбрЬопіёз, ае, т. внукъ Сизифа, убив¬ 
шій съ помощью пегаса химеру. 
Веіібсаззі, бгит, т. народъ въ лугдун- 

ской Галліи. 
Веіібоа, ае, Г. богиня войны. 
Веіібтасі, бгит, т племя въ бель¬ 

гійской Галліи (въ нын. Веаиѵаіз). 
Вёіиз, і, т. I) основатель вавилон¬ 

скаго царства. — И) индійское боже¬ 
ство. - III) царь египетскій, отецъ Да¬ 
ная и Египта. — Отс. 1) Вёіібёз, ае, 
т. потомокъ Бела. — 2) Вёііз, Іібіз, Г. 
и об. въ ріиг. ВёІІбез, иш, Г. внучки Б., 
дочери Даная —- Бапаібез. — IV) при¬ 
брежная рѣчка въ Финикіи. 

Вёпасиз, і, т. (съ и безъ Іасиз), озере 
въ области Вероны (н. Вадо йі Ѳагсіа), 
Вёпёѵепіит, і, п. городъ гирпиновъ 

въ Самніи. — Отс. Вёпёѵепіапиз, а, иш. 
аб). 
Вёгёсупіез, иш, т. и Вёгёсу піае,агит, 

т. фригійскій народъ.— Отс. Вёгёсуи- 
ііиз, а, иш, а) берекинтскій, поэт. = 
фригійскій, В. таіег и одно Вѳгесупііа, 
Кибела. — Ь) относящійся или принад¬ 
лежащій Кибелѣ, Ьегоз, Мидъ, сынъ К., 
ііЬіа, изогнутая фригійская флейта. 
Вёгёпісё (Вёгбпісё), ёз, Г. I) женское 

имя; извѣстнѣйшая изъ нихъ — супруга 
царя Птоломѳя Эвергета и дочь іудей¬ 
скаго царя Агриппы I. — ІТ) названіе 
городовъ; извѣстнѣйшій въ Киренаикѣ 
(н. Вепедазі или Втадауе). — Отс. Вё- 
гёпіеіз, Ібіз, Г. страна кругомъ Берѳникя, 
поэт. = Киренаика. 
Вег^бшпт, і, п. городъ въ цизальпій¬ 

ской Галліи (н. Вегдашо). 
Вёгоеа, ае, Г. городъ въ Эмаѳіи въ 

Македоніи, н. Ѵегіа (Ѵогіа) или (ио- 
турецки) КагаГегда. — Отс. 1) Вёгое- 
аеиз, 1, т. уроженецъ Верен, изъ Б. — 
2) Вёгоеепзез, Іит, т. жители Б. 
Вегопез, иш, т. пародъ въ тарракон- 

ской Испаши. 
Вёгуіиз, і, і. портовый на финикій¬ 

скомъ берегу городъ, н. Ваігиі. 
Веззі, бгит, т. народъ во Ѳракіи. — 

Отс. Неззісиз, а, иш, аб]. 
Веззиз, і, ш. сатрапъ бактрійскій, 

измѣнникъ и убійца Дарія Кодоманна. 
Віаз, апііз, ш. одинъ изъ семи мудре¬ 

цовъ, изъ Пріены въ Іоніи. 
ВіЪасйІиз, і, ш. римское прозваніе. 
ВіЬгасІё, із, п. главный городъ эдуевъ, 

вѣр. позднѣйшій Аи^изіобшшш, откуда 
нын. Аиішь. 
ВіЬгах, асііз, і. укрѣпленный городъ 

ремовъ въ бельгійской Галліи, н. Віеѵге 
ВіЪгбсі, бгит, т. народъ Британнін. 
ВіЬйіиз, і, т. римское прозваніе. 
Вібіз, із, і. городокъ въ Сициліи. — 

Отс. Вібіпиз, а, ит, принадлежащій Б.; 
ріиг. зиЪзѣ., Вібіпі, бгит, т. жители Б. 
Ві&егга. ае, Г. городъ оретановъ въ 

тарраконской Испаніи, н. Весегга или 
Вод ага. 
Ві^еггібпез, ит, т. галльское племя 

въ Аквитаніи (н. Відогге въ Вёр. сіез 
Ііаиіеа Ругёпёеб). 
ВіІЫІіз, із, асе. іт, і. городъ и рѣка 

въ тарраконской Испаніи. 
Віп^ішп, іі^ п. городъ въ бельгійской 

Галліи на Рейнѣ. 
Вібп (или Віо), бпіз, ш. ученикъ 
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Ѳеофраста, извѣстный сатирикъ, около 
300 г. до Р. X.— Отс. Вібпёиз, а, шп, 
біоновскій = язвительный, остроумный. 
Віѳаііае, агшп, т. ѳракійско-македон¬ 

скій народъ. — Отс. ВёзаШса и ВізаШа, 
ае, $• страна бисальтовъ. 
ШзаШз, Міз, асе. (1<1а, дочь Би¬ 

сальта = Ѳеофана. 
ВізапіЬё, ёз, і. ѳракійскій городъ у 

Пропонтиды, н. Войозіо, турецкое Восіозі- 
всЫд, 
Візібпез, шп, ш. ѳракійскій народъ. — 

Отс. 1) ВІЗІбпІб, ІСІІЗ, І. бистонскій вм. 
ѳракійскій; зиЪзі., ѳракіянка. — 2) Ві- 
зібпіпз, а, шп, бистонскій, вооб. ѳра¬ 
кійскій. 
ВііЬупі, бгот, т. жители Биѳиніи; 

Вііѣупіа, ае, Г. Биѳинія, страна въ 
Малой Азіи, н. ЩаЫ АпаЛоІі. — Отс. 
I) ВііЬупісиз, а, ит, биѳинінскій; зиЪзі., 
ВШіупІсиз, прозвище Помпея, покори¬ 
теля Б., и его сына. — 2) ВіІЪупів, 
пібіз, і. биѳиніянка. — 3) ВШіупиз, а, 
шп, аф*. 
ВІіо (ВІ(бп), бпіз, т. братъ Клеобнса, 

сынъ аргивской жрицы Кидинпы. 
ВИйгІ&ез, иш, т. народъ въ акви¬ 

танской Галліи. 
Віапда, ае, Г. и Віапбае, агат, ?. 

городъ въ Луканіи, близъ тепер. мѣ¬ 
стечка Віазго. 
Віапбепіиз, а, ит, родившійся въ 

Блавдѣ, въ Великой Фригіи, навр. Яешіз. 
ВоссЬаг, агіз, т. царь мавританскій, 

жившій во время второй пунической 
войны; тк. полководецъ Снфака. 
ВоссЬиз, і, т. I) царь мавританскій. — 

II) растеніе, названное его именемъ. 
ВоеЬё, ёз, і. мѣстечко и озеро въ 

Ѳессаліи. — Отс. 1) ВосЬёіз, Ійіз и Ібоз, 
(. Бебейское озеро (н. Вго). — 2) Вое- 
Ъёіиз, а, ит, бебейскій вм. ѳессалійскій. 
ВоедіагсЬсз, ае, т. беотархъ, высшій 

начальникъ въ Беотіи. 
Всебіі, огшп, ш. беотійцы, жители 

страны въ средней Греціи Воебііа, ае, 
Г. — Отс. 1) Воебііиз, а, ит, беотій¬ 
скій. — 2) Воебіиз, а, ипц беотійскій. 
ВбёіЬиз, і, ш. I) стоическій фило¬ 

софъ. — 2) знаменитый художникъ. 
Вб§ш1, ййіз, ш. сынъ Бокха, царя 

Мавританіи (Маигііапіа Тіп^ііапа), и его 
преемникъ. 
ВГг)і, бгиш, ш. кельтское племя въ 

Галліи и сѣверной Италіи.— Отс. 1) Во^а, 
ае, Г. страна боевъ. — 2) ВоШётшп или 
ВфоЬоетит, і, п. = страна боевъ. 
Вбіа, ае, І. и Вбіае, агат, і. городъ 

эквовъ въ Лаціи (и. Імдпапо). — Отс. 

Вбіапиз, а, иш, аб].; зиЬзі., Вбіапі, 
бгиш, т. жители Болы. 
Вбтіісаг, агіз, т. I) карѳагенскій 

полководецъ около 510 г. до Р. X.— 
И) приближенный Югуроы. 
Вбпа Вёа (Віѵа), Добрая богиня, бо¬ 

гиня цѣломудрія; праздникъ богини спра¬ 
влялся 1 мая въ ея храмѣ въРимѣ,а въ на¬ 
чалѣ дек. въ домѣ консула или претора. 
Воппа, ае, Г. укрѣпленный пунктъ на 

лѣвомъ берегу Рейна, н. Вопп. — Отс. 
Воппепзіз, е, боннскій. 
Вбпбпіа, ае, Г. городъ въ цизальпій¬ 

ской Галліи, п. ВоІо§па. — Отс. Вбпб- 
піепзіз, е, аф.; зиЪзі., уроженецъ Б. 
Вббіёз, ае и із, т. малая медвѣдица 

(созвѣздіе). 
Вога, ае, т. гора въ Македоніи (н. 
Ші]е или Ѵііъі). 
ВбгузШёпёз, із, т. рѣка въ европ. 

Сарматіи (н. Днѣпръ).—Отс. ВбгузіЬё- 
піііз, а, ит, аб^. 
Возрбгиз, і, т. I) ТЬгасшз, нынѣ 

Константинопольскій проливъ.—II) Сіт- 
тегіиз, въ Крыму, нынѣ Керчь-Еникаль- 
скій проливъ; тк. одно Возрогиз и какъ 
Гет. = страна у этого пролива. — Отс. 
1) Возрбгапиз, а, ит, аф.; зиЬзі;., особ, 
ріиг. Возрбгапі, бгит, т. = жители 
береговъ Босфора. — 2) Возрбгіиз, а, 
ит, аф. 
Вбѵіаппт, і, п. главный городъ цен¬ 

тровъ въ Самніи, н. Во/апо. 
Вбтіііае, агат, $. древній городокъ 

въ Лаціи, н. развалины при Озіегіа йеііе 
Ргаіосскіе. Близъ этого города Клодій 
былъ убитъ людьми Милона; отс. убіеніе 
Клодія названо шутл. ра^па ВоѵіБапа.— 
Отс. Вбѵіііаппз, а, ит, аб^.—И) городъ 
въ Арпинской области. — Отс. Вбѵіііа¬ 
пиз, а, ит, аб]. 
ВгапсЫйае, агат, т. Бранхиды, т.-е. 

(потомки Бранха), управители и завѣ- 
дыватели храма и оракула Аполлона въ 
Дидимѣ, близъ Милета. 
Вгаппоѵісез, см. Аиіегсі. 
Вгаппоѵіі, бгит, т. кельтское племя, 

находившееся подъ покровительствомъ 
эдуевъ. 
Вгаіизрапііит, Хі, п. городъ въ бель¬ 

гійской Галліи, н. развалины Вгаіиз- 
рапіе. 
Вгеппиз, 1, т. I) полководецъ сен- 

нонскихъ галловъ, побѣдившій римлянъ 
у Алліи и занявшій Римъ. — И) полково¬ 
децъ многочисленныхъ галльскихъ ордъ, 
опустошившій Македонію и вторгшійся 
въ Грецію. 
Вгеипі, бгит, т ретскоѳ племя въ 
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сѣверной части Тироля и юго-западной 
части верхней Баваріи. 
Вгі&гспз, ёі, т. сторукій гигантъ. 
Вг%&піез, шп,т. народъ въ сѣвер¬ 

ной части римской Британніи.—Отс. ВгІ- 
(гапііспз, аф. 
ВгіпШез, шп, т.* лигурійское племя 

къ югу отъ верхняго По. 
Вгізёіз, Ійоз, асе. 1<1вт и Ійа, Г. Бри- 

сеида (^дочь Бриса), Гипподамія. 
Вгііаппіа, ае, Г. Великая Британнія 

(Англія, Шотландія и Ирландія) или Бри¬ 
таннія (Англія и Шотландія).— Отс. ВгІ- 
іаппіеиз, а, шп, и Вгііаппиз, а, шп, 
аф.— зиѣзі., ВгііаппІсиз, какъ прозвище 
побѣдителей бритовъ, напр. сына импе¬ 
ратора Клавдія; ВгМапппз, і, ш. бри¬ 
танецъ; ріпг. Вгііаппі, о гит, т. 
ВгКбтагііз, ііз, ѵос. іі, $. критское 

благодатное божество, нимфа Діаны, отс. 
сама критская Діана. 
Вгіхеіішп, і, п. укрѣпленный городокъ 

на правомъ берегу По, въ цизальпій¬ 
ской Галліи, н. Вагвеііо. 
Вгіхіа, ае, городъ въ цизальпійской 

Галліи, нынѣ Вгевсга. — Отс. Вгіхіапиз, 
а, шп, аф. 
Вго&ііагпз, і, т. зять царя Дейотара, 

галатіецъ, которому трибунъ Клодій про¬ 
далъ царскій титулъ и жреческое до¬ 
стоинство. 
Вгбтіиз, іі, т. „шумящій", прозвище 

Вакха. 
Вгпсіёгі, бгпт, т. германское племя 

у Эйса и Литш.'— Отс. Вгпсіёгиз, а, 
пт, аф. 
ВгишИзХит (рѣже Вгипййзішп), Хі, 

в. городъ въ Калабріи. 
ВгпШі, бгпт, т. жители южной 

оконечности Италіи (н. СаІаЪпа ІЛіе- 
ггоге); зіпд. ВгпШпз, Іі, т. — Отс. 
ВгпШашіз, а, пт, и об. ВгпШпз, а, 
пт, асі]. 
Вгйіпз, і, т. прозвище римлянъ изъ 

Юніева рода. — Отс. ВгйІІаппз, а, шп 
и Вгйішпз, а, пт, асу. 

Вйѣазііз, із, Г. египетское божество, 
приравниваемое къ греческой Артемидѣ 
и римской Діанѣ (какъ богинѣ луны). 
ВйЬазпз п Вйѣаззиз, і, ?. городъ въ 

Карій, къ востоку отъ Книда. — Отс. 
ВйЬазіз, Ійіз, Г. аф. (*)•). 
ВйсёрЬаІаз, ае, асе. ап, т. и —пз, 

і, т. любимая лошадь Александра В.; 
въ честь ея онъ основалъ городъ Вй- 
сёрЬаІа, ае, ?. или йссрШё, ё§, $. или 
ВйсёрЬаІбз, і, Г. у Гидаспа въ Индіи, 
н. Юфіит или В)еІіш. 
Вшіаііа, ае, і. городъ въ Панноніи. 
Виіііз (Вуіііз), Шз, і, городъ въ 

Иллиріи; его жители ВиІМепзез, Іит, 
т. или ВпШепзез, Іит, т. или Виі- 
ВПбпез, пт, т. или піііпі, бгит, т. 
Вйраіиз, і, т. скульпторъ съ о. Хія, 

врагъ поэта Гиппонакта (*^). 
ВигйІ§а1а, ае, і. городъ въ Аквитаніи, 

н. Вогйтих. 
Вйгі, бгит, т. племя въ сѣверной 

Германіи. 
Вйзігіз, гШз, асе. гійет и гіп или 

гіт, аЫ. гійе, т. парь египетскій, ко¬ 
торый приносилъ въ жертву пріѣзжав¬ 
шихъ въ его страну иностранцевъ. 
ВиШгбіит, і, п. или —ібз, і, Г. го¬ 

родъ въ Эпирѣ, н. Виіппіо. — Отс. Вй- 
ПігбІІпз, а, пт, аф\; ріиг. зиѣзі;., Вй- 
іЬгбПі, бгпт, т. жители Б. 
Виігбіпз, і, т. рѣка въ Бруттіи, н. 

Вгисіапо. 
Вихепіпт, і, п. городъ въ Лукатгіи, 

нынѣ Роіісаяіго. 
ВуЫіз, Ійіз, Г. дочь Милета, влюбив¬ 

шаяся въ своего брата и превращенная 
въ источникъ. 
Вуіііз, см. Виіііз. 
Вугза, ае, Г. кремль въ Карѳагенѣ. 
Вугапііиш, іі, п. городъ, нынѣ Кон¬ 

стантинополь.—Отс. ВухапіХпз, а, пт, 
византійскій; ріпг. зпЬзі., Вугапііі, 
бгпт, т. жители В. 

с. 
СаЪШбппт, і, п. городъ эдуевъ па 

Арарѣ въ Галліи (н. СЫІопв виг 8а6пе). 
СаЪіга, бгпт, п. городъ въ Понтѣ. 
СаЬігі, бгпт, т. кабиры, миѳическія 

божества, почитавшіяся пеласгами пре¬ 
имущественно на о. Лемнѣ и Самоѳракѣ 
н смѣшиваемыя то съ Діоскурами, то 
съ корибантамп, то съ римскими пена¬ 
тами. 

Саспз, і, т. сынъ Вулкана, разбой¬ 
никъ въ Италіи. 
Сайпшз, і, т. сынъ финикійскаго царя 

Агенора, основатель Кадмеи въ Ѳивахъ, 
изобрѣтатель алфавита. — Отс. 1) Сай- 
тёіз, Ійоз, асе. Ійа, $. кадмовъ, кадмей- 
скій, ѳивскій; зпѣзі., дочь Кадма.—2) 
Сайтёіпз, а, пт, аф. — 3) Сайтёиз, а, 
ит, кадмейскіп, ѳивскій; зиѣзі., І’ай- 
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тёа, ае, і. (зс. агх), кремль въ Ѳивахъ, 
основанный Кадмомъ. — II) палачъ, со¬ 
временникъ Горація (і*). 
Сасіигсі, бгит, ш. галльскій народъ 

въ Аквитаніи, въ нын. Огіепсу. 
Сабйзіі, бгит, т. народъ у Каспій¬ 

скаго моря. 
СаесШиз, а, названіе плебейскаго ро¬ 

да, извѣстнѣйшая фамилія котораго была 
Меіеііі. — Отс. СаесШиз и СаесШапиз, 
а, ит, а<у. 
Саесіпа, ае, ш. прозваніе Лициніева 

рода. 
СаесйЪпз, а, ит, цекубскій (изъ рав¬ 

нины Декуба въ Лаціи), ѵіпшп Саеси- 
Ьит или одно СаесиЬит (*(*). 

Саесйіиз, і, т. сынъ царя Латина, 
основатель города Ргаепезіе. 
Саеііив (Соеііиз), а, ит, I) названіе 

римскаго рода.—Отс. СаеІІашіз, а, иш, 
а<у.; зиЬзі., Саеііапа, бгит, п. сочи¬ 
ненія Ц. Антипатра.—II) Саеііиз топз, 
Делійскій холмъ въ Римъ. 
Саепіпа, ае, Г. городокъ въ Лаціи. — 

Отс. 1) Сапіпепзез, Хит, т. жители 
Ц. — 2) Саепшиз, а, иш, асЦ. 

Саеиѳріігйгіит, і, п. укрѣпленный го¬ 
родъ во Ѳракіи, н. ВіѵаЛоз. 
Саеріо, бпіз, т. прозвище Сервиліевъ. 
Саегё, п. тйесі., тк. Саегёз, Шз, и 

ёііз, Г. городъ въ Этруріи, ранѣе АдуОа, 
нынѣ деревня Сегѵеіегі или Сегѵеіго. — 
Отс.: 1) Саегез, Шз н ёііз, принадле¬ 
жащій къ Ц.; зиЬзі., Саегііез или Сае- 
гёіез, ит, т. жители Ц. Это были рим¬ 
скіе граждане, но безъ права голоса 
(зіпѳ зийга^іо); отс. іаЬиІаѳ Саегііез или 
Саегііиш, списки римскихъ гражданъ 
безъ права голоса; іи іаЬиІаз Саегііез 
(Саегііит) геГеггі, лишаться права го¬ 
лоса; Саегііѳ сѳга бі^пі = потерять 
право гражданства. — 2) Саегёіааиз, а, 
ит, асу.; зиЬзі. ріиг., Саегёіапі, бгит, 
т. жители Ц. 

Саезаг, агіз, т. I) фамильное имя 
Юліева рода; извѣстнѣйшій изъ него 
С- «Гиііиз Саезаг. — II) со временъ Га- 
дріана: наслѣдникъ престола, прот. Аи- 
дизіиз, или царствующій императоръ.— 
Отс. 1) Сае&агёиз, а, иш, относящійся 
къ Ц., цезаревъ; поздн. = император¬ 
скій. — 2) Саезагіаииз, а, ит, асЦ., 
поздн. = императорскій; Саезагіапі, 
бгит, т. приверженцы Ц. — 3) Саеза- 
гіепзіз, е, прозваніе многихъ мѣстностей: 
Маигііапіа, восточная часть М. — 4) 
Саезагіииз, а, ит, асу. 

Саезагёа, ае, Г. I) озеро и портовый 
городъ въ Палестинѣ, еще нынѣ Каі- 

запек,—И) городъ въ Мавританіи, нынѣ 
Тепея. — III) главный городъ Каппадо¬ 
кіи, нынѣ развалины у Каізагіек.— IV) 
городъ въ Финикіи (прежде Агса). 
Саезёпа, ае, Г. городъ въ цизальпій¬ 

ской Галліи На Сезепа. 
СаезеппХиз, а, фамильное имя. 
Саезіа зііѵа, лѣсъ въ сѣв.-зап. Гер¬ 

маніи. 
Саезо, бпіз, т. прозвище Дуиліевъ, 

Ф&біевъ, Квинкціевъ. 
Сфезбпіиз, а, фамильяоѳ имя. 
Саісиз, і, т. рѣка въ Великой Мисіи, 

н. А к зои или Воккаіг (Вакіг, Васкег). 
Сіуёіа, ае, Г. и Сіцёіё, ёз, Г. I)' кор¬ 

милица Энея (•(•).— II) городъ и гавань 
на границѣ Лація и Кампаніи, по ока¬ 
занію, мѣсто погребенія кормилицы Энея 
(см. I), н. Ѳаеіа. 
Саз из, а, римское предъимя. 
СаіаЬгі, бгит, т. жители Калабріи.— 

СаІаЬгХа, ае, Г. область въ южной Ита¬ 
ліи. — Отс. СаІаЬег, Ьга, Ьгиш, ка¬ 
лабрійскій; поэт, ріегісіез С., поэт, про¬ 
изведенія Эннія. 
Саіасіе, ёз, Г. городъ на сѣверѣ Кили¬ 

кіи.—Отс. Саіасііпиз, а, ит, асу.; ріиг. 
Саіасііиі, бгит, т. жители Калакты. 
Саіа^иггіз, із, асе. іш, Г. I) городъ въ 

Испаніи по ту сторону Эбро, въ области 
васконцевъ, нГ Саіакогга. — И) городъ 
въ Испаніи по сю сторону Эбро въ обла¬ 
сти илергетовъ, н. Іюкагге.«— Отс. Са- 
1а$иггНапі, бгит, т. жители К. 
Саіаіз, асе. іш, аЫ. і, ш. сынъ Борея, 

братъ Зета. 
Саіашіз, шШз, ш. скульпторъ, совре¬ 

менникъ Фидія. 
Саіаііа, ае, Г. городъ въ Кампаніи по 

Аппіезой дорогѣ, н. деревня Ѳшуаеяо.— 
Отс. СаШіпиз, а, ит, асу.; ріиг. зиЬзі., 
Саіаііпі, бгит, т. жители К. — Саіа- 
ііпиз тк. прозвище М. Атилія. 
Саіаигёа и об. Саіаигіа, ае, островъ 

въ Сароническомъ заливѣ, нынѣ Рогго. 
СаІсЬаз, апііз, асе. апіеш и апіа, т. 

греческій прорицатель. 
СаІсЬёбои (Саісёбоп, Сііаісёйоп), 

бпіз и бпоз, асе. бпеш и бпа, Г. городъ 
въ Биѳиніи на южномъ берегу Пропон¬ 
тиды, н. деревня КаАііЦо (у турокъ) или 
Скаікесіоп (у грековъ). — Отс. СаХсЬё- 
ббпХиз, а, иш, асу.; ріиг. зиЬзі., Сііаі- 
сЬёйбпІі, бгит, т. жители Калхедона. 
Са1ё<1бп1а, ае, Г. шотландская горная 

страна. 
Са1ёзч Хит, Г. городъ въ Кампаніи, из¬ 

вѣстный превосходнымъ виномъ, н. Саі- 
ѵі. — Отс. С'аіёпиз, а, ит, асу. 
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Саіёіі, огіип, ш. и Саіёіеэ, шп, ш. 
галльскій народъ по обѣимъ сторонамъ 
Сены, близъ моря, въ нын. Нормандіи. 
СаШсйІа, ае, Г. гора въ Кампаніи, н. 

Ссдапёііо. 
СаШдгбтбз, і, т. часть Эты въ Ло- 

кридѣ, н. Ситайа. 
СаШіае, агшп, Г. городъ въ Самніи, 

вѣр. нынѣ га. Саіѵізг. 
СаШпшсЬиз, і, т. извѣстный грече¬ 

скій поэтъ и грамматикъ, завѣдывавшій 
александрійскою библіотекою (отъ 80—85 
или 86 олимп.). 
СаШбрё, ёз, Г. (тк. СаШбрса, ае, Г.) 

одна изъ девяти музъ, особ, эпоса (отс. 
тк. о самомъ эпосѣ), и вооб. муза. 
СаШрЪбп^ опііз, т. иСаШрЪо, бпіз, 

ш. греческій философъ, который ста¬ 
рался соединить начала удовольствія и 
наслажденія (ѵоіиріаз) съ нравствен¬ 
ностью (Ьопезіаз) и въ достиженіи этой цѣ¬ 
ли полагалъ назначеніе человѣчества. 
СаШрбІіз, із, асе. іп или іш, і. I) го¬ 

родъ на ѳракійскомъ Херсонесѣ, напро¬ 
тивъ Лампсака, н. Ѳаіііроіг.—II) этолій- 
скій городъ на таврическомъ Херсонесѣ, 
об. называемый СаШит. 
СаШггЬбё, ёз, $. дочь рѣки Ахелоя, 

вторая супруга Алкмсона. 
СаІІізіЬёпёз, із, т. философъ ц есте¬ 

ствоиспытатель изъ Олинѳа (род. около 
104—105 ол.), другъ юности Александра 
В., впослѣдствіи убитый по приказанію 
послѣдняго. 
Саііізіб, Из, Г. дочь аркадскаго царя 

Ликаона, превращенная въ созвѣздіе Не- 
Псе или ТІгзсь тщог. 
Саібг, бгіз, ш. рѣка въ Самніи, н. 

Саіоге. 
Саірё, .ёз, Г. гора у Гадитанскаго (Ги¬ 

бралтарскаго пролива), которая, съ афри¬ 
канскимъ мысомъ Абилою, образуетъ 
такъ наз. Геркулесовы столбы, нынѣ Ги¬ 
бралтаръ. 
Саірипгіиз, а, шп, плебейское родо¬ 

вое имя; тк. аф. — Отс. Саіригпіапиз, 
а, пт, асу. 
Саіѵёпа, ас, т. прозвище (лысаго) 

Мація, друга Цезаря. 
СаІѵШиз, Іі, т. родовое имя. 
Саіуччідпиз, і, т. I) рѣка въ Киликіи, 

н. Заіеріі или Ѳкгик Зи, тк. Егтепёк.— 
II) мысъ въ Киликіи у устья соименной 
рѣки. 
Саіудбп, бпіз, асе. бпет и опа, і. 

древній главный городъ Этоліи, резиден¬ 
ція Ойнея, отца Мелеагра и Деіаниры, н. 
Аііоп. — Отс. 1) Оаіудопіз, ідіз, асе. 
іДа, калидонскій; виЬзІ. калидонянка 

(= Доіанира •(*)• — 2) Саіудбпіпз, а, пт, 
аф. (Ьегоз, Мелеагръ (*)•): атпіз, Ахе- 
лой (*)•): ге§па, царство Діомеда въ юж¬ 
ной Италіи *)*). 
Саіутпё, ёв, Г. островъ на Эгейскомъ 

морѣ. 
Саіурзб, йз, асе. о, Г. нимфа на о. 

Ортигіи, дочь Атланта. 
Сашагіпа (Сйтёгіпа), ае, Г. городъ 

на о. Сициліи съ соименнымъ болотомъ, 
н. Сатегіпа или Сатагапа. 
СатЪйпіі топіез, т. горы между Ѳес¬ 

саліей и Македоніей, н. Ѵоіиіт. 
СатЪуэёз, із, т. I) супругъ Манданы, 

отецъ Кира Старшаго. — II) сынъ и пре¬ 
емникъ Кира Старшаго. 
Сатёпа (Сатоепа), ае, Г. камѳна, т.-е. 

пѣвпца, муза; шеіоп. «= пѣснь (*(•). 
Сатёгіа, ае, Г. и Сатёгіпт, Іі, п. 

древній сабинскій городъ въ Лаціи. — 
Отс. Сатёііпиз, а, ит, аф.; тк. зиѣзі;., 
прозвище знаменитаго рода депз Зиірісіа. 
Сатёгіпит, і, п. городъ въ Умбріи, 

н. Сатегіпо. — Отс. 1) Сашегз, егіія, 
а<У.; ріиг. зиѣзі., Сагаегіеэ, Іит, т. жи¬ 
тели К. — 2) СатегНпиз, а, ит, ад]. 
СатіНиз, і, т. фамильное имя. 
Сатігия, і, і. городъ на о. Родѣ. 
Сатоепа, см. Сатепа. 
Сатрапіа, ае, I. область средней Ита¬ 

ліи, нынѣ Тегга дл Ьаѵого.— Отс. Сат¬ 
рапия, а, ит, кампанскій, тогЬиз, родъ 
бородавокъ на лицѣ, часто встрѣчавших¬ 
ся въ Кампаніи; ріиг. зиЬзі;., Сашраиі, 
бгит, т. жители К. 
СатйШшшт, і, п. городъ въ Бри- 

танніи, н. Соісіісзіег. 
Сапасё, ёз, Г. дочь Эола (|). 
Сапае, агшп, І. приморскій городъ въ 

Э о лидѣ, н. Капоікоеи 
Сапазігаешп РаІІспоя рготипіигішп, 

юго-восточная оконечность полуострова 
Паллены, н. Раіііагі или Саізіго. 
Сапдаѵіа, ае, восточная гористая 

часть Иллиріи. 
Сап^і, б гит, т. британскій народъ 

/въ нын. Сагпагѵопз-} ВегЬіз- и Мішз- 
кіге. 

1\ СапШиз Сгаззиз, служилъ подъ 
начальствомъ Лепида въ Галліи въ 43 г. 
до Р. X. и содѣйствовалъ соединенію 
войска Лепида съ войскомъ Антонія. 
Сапіпіпз, Іі, т. родовое имя. — Отс. 

Сапіпіапиз, а, ит, ад). 
Саппае, агит, I. мѣстечко въ Апуліи, 

извѣстное одержанною при немъ въ 216 г. 
до Р. X. побѣдою Ганнибала надъ римля¬ 
нами, н. Саппе.— Отс. Саппепзія, е, аф. 
СапоіпёШез, Хит, го. племя въ бель- 
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гійской Галліи, родственное съ бата- 
вами. — Отс. СаппіпёГаз, Шіз, т. кан- 
нинефатъ; тк. аД]. 
Сапбриз, і, т. городъ у западнаго 

устья Нила; отс. поэт, о нижнемъ Египтѣ 
и вооб. о Египтѣ. — Отс. 1) Сапбрёиз, 
а, шп, аД). (ф). — 2) СапбрКае, агиш, 
т. жители Канопа. — II) небольшой 
островъ у канопскаго устья Нила. 
СапіаЪгі, бгшп, т. дикое племя въ сѣ¬ 

верной Испаніи; часто зіп§. СапіаЪег, 
Ъгі, т. житель Кантабріи.— Отс. 1) Сап- 
іаЪгІа, ае, I. сѣверная часть Испаніи.— 
2) СапіаЪгХсиз, а, ит, аф'. 
Сапііит, Хі, п. область въ восточной 

Британніи, н. Кепі, съ соименнымъ мы¬ 
сомъ, н. Сар Раретпезз. 
Сапиіу из, і, т.плебейское родовое имя. 
СапйзХшп. Хі, п. городъ въ Апуліи, н. 

Сапоза.— Отс. Сапйзіаиз, а, шп, асГ} 
зиЬзі., Сапйзіпиз, і, т. житель г. Ка- 
нузія; тк. ріиг. Сапйзіиі, бгиш, т. 
Сарапеиз, ёі, асе. ёа, ѵос. ей, т. одинъ 

изъ семи героевъ, предпринявшихъ по¬ 
ходъ противъ Ѳивъ. — Отс. Сарапеиз и 
—ёХиз, а, шп, аф. 
Сареііа, ае, т. римское имя липа. 
Сарёпа, ае, і. городъ въ Этруріи.— 

Отс. 1) Сарёпцз, аііз, асЦ.; зиЬз!., а) ріиг. 
Сарёпаіез, Хиш, т. лсители К. — Ь) зіпд. 
Сарёпаз, аііз, т. рѣчка въ рощѣ Фѳро- 
ніи, н. Тадііа Роззо. — 2) Сарёпиз, а, 
от, аб].; рогіа Сарёпа, римскія ворота 
у подошвы Целійскаго холма. 
СарЬагеаз и СарЬёгепз, ёі и ёоз^ асе. 

ёа, ѵос. ей, т. южный мысъ евбеискій, 
н. Саро сРОго. — Отс. Сарііагёиз, а, 
шп, аф*. 
СарШпт, Хі, п. городъ на югѣ Сици¬ 

ліи, н. Саріггі; отс. СарШииз, а, иш, аёу. 
СарХМХшп, іі, п. храмъ Юпитера на 

Тарпейской горѣ въ Римѣ; въ болѣе ши¬ 
рокомъ смыслѣ весь холмъ съ крѣпостью, 
н. СапгрШодІіо. — Отс. СарІібНпиз, а, 
шп, капитолійскій; зиѣзі. какъ прозвище 
М. Манлія, въ особ, ІиДі, игры въ честь 
Капитолійскаго Юпитера; отс. Сарііоііпі, 
бгшп, т. блюстители Кап. игръ. 
Сарр&Дбсез, шп, т. жители Каппадо¬ 

кіи; тк. зіпд. Сарра Дох, бсіз, ш.— Сар- 
раДбсІа, ае, і. область въ Малой Азіи, 
я. Сагатапіеп. 

Саргёае, агиш, Г. островокъ близъ бе¬ 
рега Кампаніи, н. Саргі.— Отс. Саргё- 
одзіз, е, ай]. 

Сарза, ае, $. городъ въ области Биза- 
ціи (въ Нумидіи), н. Сарза.— Отс. Сар- 
яепзез, Хшп, ш. жители Капсы. 

Сарііа, ае, й. главный городъ Кампа 
піи, нынѣ мѣстечко 81. Магга. 
Саруз, утз, асе. уп, аЫ. $ге и у, т. 

I) сынъ Ассарака, отецъ Анхиса(ф).— 
И) спутникъ Энея (I). — III) дать ал¬ 
банскій, отецъ Капета. — IV) царь г. 
Капуи. 
Саг, см. Сагез. 
Сагаііз, із, асе. іт, Г. и ріиг. Саг&- 

Іез, Хит, Г. городъ и соименный мысъ 
Сардиніи у залива, называвшагося зіпиз 
Сагаіііапиз, н. Садііагі. — Отс. СапіИ- 
іапиз, а, ит, аД^.; ріиг. зиЬзі., Сагаіі- 
іапі, б гит, т. жители К. 

СагаШіз, -ііДіз, асе. ііп, I. озеро въ 
Писидіи (въ Малой Азіи), н. Ка)а Сой. 
Сагсазо (Сагсаззо), бпіз, Г. городъ въ 

нарбонской Галліи, н. Сагсаззопе. 
СагДасез, ит, асе. аз, т. кардакн, 

родъ персидскихъ войскъ. 
СагДХа, ае, Г. городъ па сѣверѣ ѳра¬ 

кійскаго Херсонеса. — Отс. СагДХапиз, 
а, ит, &Ф. 
Сагез, ит, т. жители Карій; зіпд. Саг, 

Сагіз, т. — Отс. 1) СагХа, ае, Г южная 
область Малой Азіи, у турокъ АШіпеТІа 
и Мепйесіі-Зеіі.— 2) СагХсиз, а, ит, аДр; 
зиЬзі., СагХса, ае, і. (зс. йсиз) родъ су- 
шоныхъ фигъ; отс. -=■ сушоныя фиги вооб. 
Сагтёіиз, і, т. цѣпь горъ въ Нижней 

Галилеѣ, н. Каггпеі, Кагпші. 
Сагтепііз, із, ?. и Сагтепіа, ае, Г. 

прорицательница, мать Эвандра, пришед¬ 
шая съ нимъ изъ Аркадіи въ Лоцій, впо¬ 
слѣдствіи чтимая какъ божество.— Отс. 
СаппепШіз, е, аДр; рогіа, ворота у по¬ 
дошвы Капитолійскаго холма; ріиг. зиЬзі., 
СагтепШІа, Хиш, п. празднество въ честь 
Карме нты. 
Сагшо, бпіз, й городъ въ Испаніи, н. 

Сагтопе въ Андалузіи. — Отс. Сагтб- 
пепзез, Хиш, т. жители Кармона. 
СагпёаДёз, із, асе. ет и еп, т. ака¬ 

демическій философъ изъ Кирены.— Отс. 
СагпёаДёиз и СагиёаДіиз, а, ит, аД]. 
Сагпі, бгит, т. кельтское племя, оби¬ 

тавшее въ восточныхъ Альпахъ, носив¬ 
шихъ пхъ имя, въ иын. мѣстностп Кгаіп 
и КагпсЬеп. 
Сагпипіит, і, п. городъ въ Панноніи. 
Сагпйіез, ит, т. племя въ срединѣ 

Галліи; главный его городъ — СепаЬшп,’ 
н. Огіёапз. 
СаграіЬбз (-из), і, Г. островъ на Эгей¬ 

скомъ морѣ между Критомъ и Родомъ, 
пынѣ Зсаграпіо. — Отс. СаграІЫиз, а, 
шп, аД]., шаге, южная часть Эгейскаго 
моря, и = Эгейское море. 
Сагрёіапі, бгит, т. жителя области 
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Карпетаніи. — СагрбіЯпІа, ае, Г. область 
въ Испаніи. 
Сагрі, бгит, ш. племя въ Дакіи. 
Саггае, агат, Г. городъ въ Месопота¬ 

міи, библейскій Скагап или Наг ап, 
Саггйса, ае, $. городъ въ Южной Ис¬ 

паніи. 
Сагзёбіі, бгит, т. городъ въ Ладіи, 

н. Агзоіг. — Отс. Сагвёбіапив, а, ит, 
иф. 

Сагзйіае, агит, Г. городъ въ Умбріи, 
н. развалины у Мопіе СавЬгйМ. 
Сагіфа, ае, Г. городъ въ южной Испа¬ 

ніи, при нын. ЕосасШІо.— Отс. Сагіфеп- 
віз, е, аф. 

СагіЬаеа, ае, Г. городъ на о. Кеѣ, н. 
Ро?е$.—Отс. СагШаеиз и СагіЬёІиз, а, 
«іш, аф. 
СагІЬа&о, Іпіз, і. Карѳагенъ, I) тор¬ 

говый городъ въ сѣверной Африкѣ, нынѣ 
колоссальныя развалины, на которыхъ 
Гшнѣ селенія 8аЯі Вой 8аій, Маіда и 
Юоиаг еі 8скаі.— Отс. СагіЬа&іпіепвів, 
л, аф.; ріиг. зиЪзі., СагПт&іпІепзез, 
іош, т. карѳагеняне. — II) СагіЬа^о 
(Коѵа), портовый городъ въ тарракон- 
ской Испаніи, основанный карѳагенянами, 
нынѣ ОагЫгадепа. 
Сагив, і, т. имя римлянина. 
Сагѵепіапа агх, крѣпость города Кар- 

вепта въ Ладіи. 
Сагуае, агат, Г. мѣстечко въ Лаконіи 

съ Драмомъ Діаны, н Кагуез. 
СагуЫіз, см. СЬагуЫіз. 
Сагувібв^ і, Г. I) городъ на южномъ 

берегу Евоеи, нынѣ Кагузіо или Казіёі 
Воззо,— Отс. 1) Сагузіёив, а, пт, аф.— 
2) Сагувііив, а, ит, аф.; ріиг. зиЪзі., 
Ойгузііі, бгит, жители г. К. — II) го¬ 
родъ въ Лигуріи, н. Сагозго. 
Савса, ае, т. фамильное имя депіів 

5егѵі1іае. 
СавШпит, і, п. городъ въ Кампаніи.— 

Отс. СазШпепзев, Хит, т. жители К. 
Савшат, і, п. городъ въ Ладіи на 

рѣкѣ Казинѣ, съ крѣпостью, на мѣстѣ ко¬ 
торой нынѣ извѣстное Мопіе Сазгпо; раз¬ 
валины самаго города при нын. &. Ѳег- 
тапо. — Отс. Сазіпаз, аіів, аф. 

Саздёгіа, ае, Г. древній городокъ са¬ 
бинскій на р. Гимеллѣ. 
СазрІшп таге или рёіа&из и СазрІиз 

Осеаппз, Каспійское море. — Отс. Сав- 
ріав, а, аш, аф., топз, горы между Ар¬ 
меніей и Мидіей съ узкимъ проходомъ 
(н. Скагсаг или Ѳіги& Кок), который на¬ 
вивался С. руіаѳ, одно Сазріае или С. 
тіа, С. сіаизіга. 
Саввашіга, ае, Г. дочь Пріама. 

Савзапбгёа и -іа, ае, Г. возобновлен¬ 
ный Кассандромъ городъ Потидея.—Отс. 
1) Сазвашігепвез, Хшп, т. жители К. — 
2) Саззапбгеиз, ёі, т. тиранъ кассан- 
дрійскій = Аполлодоръ. 

1. СаввХбрё, ёв, Г. мысъ и городъ на 
о. Корпирѣ, н. Саззоро. 

2. СаввХбрё, ёв, Г. супруга Кефея, мать 
Андромеды, перемѣщенная на небо въ 
видѣ созвѣздія.—Какъ созвѣздіе тк. Саз- 
вХёрёа, СаззХёріа и СавзХёреіа. 
Оаввіав, а, пт, родовое имя.— Отс. 

Саззіапив, а, ит, аф. 
СавШХа, ае, і. источникъ у подошвы 

Парнаса.— Отс. СавШХиз, а, пт, аф. 
Савібг, бгів, асе. бгет и (поэт.) бга, 

т. сынъ спартанскаго даря Тиндарея и 
Леды, братъ Елены и Поллука; оба брата 
считались проводниками моряковъ. 
Савігит, і, п. I) зіп§. какъ собств. имя 

мѣстностей, именно: 1) С. аіѣшп, въ тар- 
раконской Испаніи. — 2) С. Іпиі или одно 
Сазігит, въ землѣ рутуловъ въ Ладіи.— 
3) С. Иоуит, а) римская колонія въ Эт¬ 
руріи, н. МаппеИо. — Ъ) городъ въ пи- 
деиской области, н. ѲшІіаНоѵа.—4) С. 
Тгиепііпшп или Тгиепіит въ пиценской 
области, н. Тогге 8едига. — 5) С. Ѵег- 
діит, укрѣпленный пунктъ вергестановъ, 
н. Ѵегда. — II) ріиг. Сазіга, бгит, п. 
какъ собств. имя мѣстностей, именно: 
1) С. Согпеііапа или Согпеііа, возвышен¬ 
ное мѣсто, вдавшееся въ море, между Ути¬ 
ною и рѣкою Наградою, куда причалилъ 
Сдипіопъ Африканскій во вторую пуни¬ 
ческую войну. — 2) С. Розіитіапа, въ 
южной Испаніи. 
Савійіо, бпіз, т. и Г. городъ въ тар- 

раконской Испаніи, н. Саяіопа. — Отс. 
СазШбпепвіз, е, аф., заііиз (горная дѣнь 
съ обильными серебряными копями). 
СаіаЪаіЬтбз, і, т. долина между Егип¬ 

томъ и Ливіей, нынѣ долина ЛкаЪак. 
Саіабйра, бгит, п. водопады Нила на 

гранидѣ Эѳіопіи, н. IѴаАу НаЩ. 
Саіаіаипі, бгит, т. галльскій народъ 

въ нын. Шампани, съ главнымъ городомъ 
Саіаіаипі (н. СМІопз зиг Мате). 
Саіатііив, і, т. (испорч. Сапутебез), 

латинское имя Ганимеда, чашника и воз¬ 
любленнаго Юпитера; какъ прозвище — 
сластолюбедъ. 
Саіапё, Саіапепзіз, см. Саііпа. 
СаіабпХа, ае, і. область римской про¬ 

винціи Каппадокіи. 
СаіХапиз, а, ит, см. Саііиз. 
СаШіпа, ае, т. Ь. Зегдіиз, римлянинъ, 

прославившійся заговорами противъ свое- 
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го отечества. — Отс. СаіШпагІиз, а, 
шп, аф • 
ОаШІиз (СаШия), і, т. сынъ Амфіа- 

рая, основатель Тибура. 
Саііпа, ае, ?. городъ на о. Сициліи, 

н. Саістіа или Саіата. — Отс. Саіі- 
пспзіз, е, аф. 

І'аііпз, Іі, т. эпикурейскій философъ 
изъ Инсубріи. — Отс. СаШпи», а, пт, 
аф. 
С&іо, опія, т. I) фамильное имя Пор¬ 

ціевъ ; изъ нихъ извѣстнѣйшіе М. Рогсіиз 
Саіо, Старшій и Младшій; нарицат. = 
человѣкъ строгой нравственности.— Отс. 
1) СаібпХапиз, а, ши, касающійся, отно¬ 
сящійся къ Катону Старшему.— 2) Саіб- 
піпі, бгшп, т. приверженцы К. Млад¬ 
шаго.— II) Ѵаіегіиз Саіо, галлъ, вольно¬ 
отпущенникъ, извѣстный грамматикъ и 
поэтъ, современникъ Суллы. 
Саііі, см. СЬаШ. 
С&іиііиз, і, га. (і. Ѵаіегіиз Саіиііиз, 

элегикъ и эпиграмматистъ, род. въ Ве¬ 
ронѣ въ 87 г. до Р. X. 
С&ійгІ^ез, шп, ш. галльское племя въ 

СаШа ргоѵіпсіа, н. Вёр. (кз Лаиіез 
Аірез. 
Саисавиз, і, т. цѣпь горъ между нын. 

Чернымъ и Каспійскимъ морями. — Отс. 
Саисазіиз, а, шп, аф. 
СашИит, Іі, п. городъ въ Самніи на 

Аптевой дорогѣ, н. 81. Магга йі Ѳоіі.— 
Отс. Сашііпиз, а, ит, аф.; ріиг. зиЬзі., 
СашПпі, бгшп, ш. жители Кавдія. 
Саиібп, бпіз, т. и Саиібпіа, ае, і. 

городъ въ Бруттіи. 
Саипоз, і, і. городъ въ Карій, н. Кіпді 

илиіГор?.— Отс. Саипёиз или -!из, аф., 
зиЬзі. Саииёае (или Саипае), агит, і. 
(зс. бсиз), кавнскія фиги; Саипёі или 
Сашііі, бгит, т. жители Кавна. 
Саузігбз и -из, т. рѣка въ Іоніи, н. 

Кага 8и (черная вода) или Киізскиіс- 
Меіпсіег (малый Меандръ).— Отс. Сау- 
зігіиз, а, ит, аф. (*(•). 
Сёа и СГа, ае, тк. Сёоз (асе. Сёо), Г. 

одинъ изъ Кикладскихъ острововъ, н. 2га 
(по-турецки Могіед). — Отс. Сёиз, а, ит, 
аф.; зиЬзі., Сёі, бгит, т. жители Кеи. 
СеЪеппа (или ОеЪеппа) топз, т. горы 

въ Галліи, н. Севешш (франц. Іез Сё- 
ѵеппез). 
СёЬгёп, ёпіз, т. рѣчное божество въ 

Троадѣ, отецъ Гесперіи, которая поэто¬ 
му называется СёЪгёпіз, Ійоз, асе. 1(іа, 

Сёсгоря, бріз, т. Кекропъ, древнѣйшій 
царь Аттики, получеловѣкъ-полузмѣя (§е- 
шіпиз). — Отс. 1) Сёсгбрібёз, ае, т. 
потомокъ К., о Ѳесеѣ (у); ріиг. Сёсгб- 

рІДав, агит, т. аеиняпѳ (*(*). —2) Сё- 
егбріз, рШз, Г. Кекропида (•(*), тк. аф. 
(*)•).— 3) СёсгбрІпэ, а, ит, аф. а) Сѳсг. 
агх, и одно зиЬзі. Сёсгбріа, ае, іѴ 
аѳинскій акрополь (■[•). — Ь) = аттиче¬ 
скій (*(•). 
Сёіаепае, агат, Г. городъ въ Великой 

Фригіи, н. развалины у Віпеіг. — Отс. 
Сёіаепаеоз, а, пт, аф. 
СёІаепб, из9 I) дочь Атланта (+).— 

II) гарпія ж: 
Сеіеіаіез, ит, т. племя въ Лигуріи,, 

къ югу отъ По. 
Сёіетпа, ае, і. городъ въ Кампаніи, 

недалеко отъ Теана (*(•). 
Сёіёігит, і, п. городъ въ Македоніи. 
Сёіёиз, і, т. царь и жрецъ Церер» 

въ Елевсинѣ (•)•). 
Сеііае, агит, т. кельты, жители юж¬ 

ной Галліи. — Отс. СеШсиз, а, ши* 
кельтскій, южно-галльскій; зиЬзі. СеШ- 
сшп, і, п. кельты, какъ государство. 
СеШЬёгі, бгит, т. народъ, происшед¬ 

шій изъ смѣси кельтовъ съ иберами.— 
СеШЬёгІа, ае, і. страна въ средней Ис¬ 
паніи.— Отс. СсШЪсгХсиз, а, ит, аф» 
Сёпаеит, і, п. сѣверо-западная око¬ 

нечность Евбеи, н. Саро Ыіаг или Сарр 
ІліЪойа. — Отс. Сёпаеиз, а, ит, аф. 
СепсЬгёае, агит, і. гавань въ Ко¬ 

ринѳѣ. — Отс. СепсЬгёиз, а, ит, аф. 
Сепсіігіиз, Іі, т. рѣка въ Іоніи у 

Эфеса. 
Сепотапі, бгит, т. кельтскій народъ 

въ Галліи, принадлежащій къ племени 
авлерковъ, въ нын. Вёр. йе Іа 8агіЫ. 
Сепіаигиз, і, т. I) кентавръ, ріиг. 

Сепіаигі, дикое ѳессалійское племя, имѣв¬ 
шее обычай никогда не слѣзать съ сво¬ 
ихъ коней; отс. миѳъ о кентаврѣ, какъ 
о получѳловѣкѣ-полуконѣ.— С. ш>ЬШз= 
СЬігоп (■)■). — Отс. Сепіапгёиз, а, ит* 
аф. — II) пер.: 1) южное созвѣздіе.— 
2) названіе корабля (какъ паѵіз, оно — 
Явт. *!*). 
Сепігбпез, ит, т. народъ въ южной 

Галліи. 
СедІйтХрае* агит, ?. и Сепійгіра* 

бгит, п. и Сепійгіріпит, і, п. городъ 
на о. Сициліи, н. СепіогЫ. — Отс. Сеп- 
ійгірТпия, а, ит, аф.; ріиг. зиЬзі., Сеп- 
ійгіріиі, бгит, т. жители Ц. 
Сеоз, см. Сеа. 
Сёрііаііёпіа (СёрЪаНапІа), ае, Г. ве¬ 

личайшій изъ острововъ на Іоническомъ 
морѣ, н. Се/Ыопга.— Отс. СёрЬ&Пёпез* 
ит, т. жители К. 
СёрЬаІоебіз, Ісііз, Г. и СёрШое&шп, 

іі, в. Се/ай. — Отс. СёрЬаІоесііІашіз* 
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а, шп, асу.; ріиг. зиЪзі., СёрЪаІоейі- 
іапі, бгиш, т. жители Кефаледія. 
СёрЬеиз, ёі и ёоз, ш. царь эѳіопскій, 

супругъ Кассіопы, отецъ Андромеды.— 
Отс. 1) СёрЬёіз, Х<Ув, і. дочь Кефея = 
Андромеда (ф). — 2) СёрЬёІиз, а, ши, 

(+)• 
СёрЪіззбз и -из (СёрЫзиз), і, ш. I) 

рѣка въ Фокидѣ и Беотіи, н. Серкто, 
Ѳаигіо или Ѳегіоз; какъ рѣчное боже¬ 
ство = отецъ Нарцисса (*(*). — Отс. 
1) СёрЫзіиз (СёрЪіззІиз), Хі, т. = Нар¬ 
циссъ (ф). — 2) СёрЬізіз (СёрЬіззіз), 
Х<ііз, $. кефисскій (ф).—И) рѣка въ Ат¬ 
тикѣ (ф).— Отс. СёрЬізіаз (СёрЪіззІаз), 
&<1і8, Г. кефисскій. 
Сёгатісбз и -из, і, т. названіе двухъ 

мѣстъ (въ Аѳинахъ и у Аѳинъ). 
Сёгазіае, агиш, т. миѳологическое 

племя на Кипрѣ. 
СёгаипХі топіез или об. (у поэт.) одно 

СёгаипХа, бгиш, п. горы между Эпиромъ 
и Иллиріей, н. Кігпага или Мопіі сіёііа 
СМтега, извѣстныя собиравшимися надъ 
ними грозовыми тучами, съ мысомъ Асго- 
сегаипіа. 
СегЬёгбз и -из, і, т. треглавый (по дру¬ 

гимъ, стоглавый) песъ, охранявшій входъ 
въ подземное царство. — Отс. СегЪёгёпз, 
а, иш, асі]. 
Сегсёііиз, Хі, т. топз, южное про¬ 

долженіе горы Пинда въ Ѳессаліп. 
Оегсіпа, ае, $. городъ и островъ на 

Средиземномъ морѣ близъ Африки, н. 
КегЫпе или Скегсага или 2егЫ. 
Сегсбрез, иш, т. разбойническій на¬ 

родъ на о. Пиѳекусѣ въ Тирренскомъ мо- 
рѣ (Ю- 
Сегс^о, бпіз, асе. бпет и бпа, т. 

разбойникъ въ Аттикѣ. — Отс. Сегс^б- 
иёиз, а, иш, а<у. 
Сёгёаііз, см. Сегез. 
Сёгёз, ёгіз, Г. Церера, дочь Сатурна, 

мать Прозерпины, богиня земледѣлія, отс. 
піеіоп. = дары Цереры, т.-е. хлѣбныя 
растенія, хлѣбъ, посѣвы, плоды. — Отс. 
Сёгёаііз (Сёгіаііз), е, относящійся къ Ц., 
посвященный Ц., цереринъ; шеіоп. = от¬ 
носящійся, касающійся земледѣлія; зиЪзі., 
СсгёаІіа (Сёгіаііа), Хит, п. празднество 
въ честь Цереры 12 или 13-го апрѣля. 
СёіЬё^из, і, ш. фамильное имя депііз 

Согпеііае. 
Сёиз, а, иш, см. €еа. 
Сеиігбпез, иш, т. народъ въ бельгій¬ 

ской Галліи, недалеко отъ нын. Соиіігау 
или Вгіідде въ западной Фландріи. 
Сёух, усіз, асе. уса, ш. царь трахин- 

скій, супругъ Аікіоны. 

СЬаегбпёа, ае, $. городъ въ Беотіи, 
н. деревня Каргепа или Каригпа. 
СЬаІсёдоп, СЬаІсёдбпХиз, си. СаІсЬе- 

йоп. 
СЬаІсІоесбз, і, і. храмъ Минервы. 
СЬаІсІбрё, ёз, $. дочь Ээта, сестра 

Медеи. 
СЬаісіз, сХйіз и (рѣдко) сХбоз, асе. 

сідет и (рѣдко} сХДа, $. древнѣйшій и 
позднѣе главный городъ о. Евбеи, н. Ед- 
про или Жедгоропіе.— Отс. 1) СЬаІсХ- 
бепзіз, е, халкидскій; ріиг. зиЪзі., СЬаІ- 
сХбепзез, Хит, т‘. жители Халкиды. — 
2) СЬаІсІдХсиз, а, иш, халкидскій, те. 
кумскій, агх = Сишае (ф). 
СЬаМаёиз, а, иш, халдейскій, отно¬ 

сящійся къ Халдеѣ (юго-западной части 
Вавилоніи); зиЪзі., СЬаЫаеі, бгиш, т. 
халдеи, извѣстные астрологи и прорица¬ 
тели, отс. = астрологи, прорицатели. 
СЬаЫаХсиз, а, иш, халдейскій, гаііо- 

пез, астрологія. 
СЬаіуЪез, иш, ш. I) племя въ Понтѣ.— 

II) племя въ Кельтиберіи, жившее по 
рѣкѣ Халибу въ Испаніи. 
СЬабпез, иш, т. племя въ съверо-за- 

падномъ Эпирѣ.— Отс. 1) СЬабпХа, ае, 
1*., область въ Эпирѣ, нынѣ Сапгпа въ 
Албаніи. — 2) СЬабпіз, пШз, Г. и СЪаб- 
піиз, а, иш, хаонскій, поэт. = эпирскій, 
и въ част. = додонскій (у*). 
СЪагах, асіз, І. укрѣпленный городъ 

въ Ѳессаліи, н. Сагіззо. 
СЬагХіез, иш, Г. харпты, граціи, об. 

три: ’АуІаіа, Еінрдооѵѵг], Ѳаііа. 
СЬагтабаз, ае, т. греческій академи¬ 

ческій философъ, ученикъ Карнеада, 
учившій около 109 г. до Р. X. 
СЬагбп, опііз, Харочтъ, перевозчикъ 

душъ въ подземномъ царствѣ. 
СЬагопбаз, ае, т. законодатель род¬ 

ного города Катаны на о. Сициліи и дру¬ 
гихъ халкидскихъ колоній въ Италіи п 
Сициліи (въ средпнѣ УІІ стол, до Р. X.). 
СЬагуЫіз, Ыіз, асе. Ъбіт и Ъбт, 

аЫ. ЪДі, і. водоворотъ въ сицилійскомъ 
проливѣ напротивъ Скиллы, н. СаЩаго 
и Іа Веша. 
СЬаііі (Саііі), бгиш, т. германское 

племя въ нын. Гессенѣ и Тюрингіи. 
СЬапсі (СаисЫ или Саисі, Саусі), 

бгиш, т. племя на сѣверѣ Германіи, 
дѣлившееся на тауогез и тіпогез. 
СЬёІае, агиш, Г. вѣсы, какъ созвѣздіе. 
СЬёІІббп, йбпіз, Г. любовница Бер¬ 

реса. 
СЬёІйХбпХае іпзиіас, агит, Г. Ласточ¬ 

кины острова, группа изъ трехъ (или 
пяти) острововъ у берега Ликіи, напро- 
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тивъ мыса СЬёІідбпХагшп или СЬёНдб- 
пХшп рготипіигіит. 
СЬеггбпёзиз и СЬегзбпёаиа и -ба, і, Г. 

полуостровъ, I) СЬ. Таигіса, тк. одно 
СЪ., Крымъ.— II) СЪ. ТЪгасіа, об. одно 
СЪ., ѳракійскій X. у Геллеспонта. 
СЬёгизсі, бгшп, т. народъ въ сѣвер¬ 

ной Германіи, тк. союзъ германскихъ 
племенъ. 
СЬХтасга, ае, і. чудовище, опустошав¬ 

шее Ликію, убитое Беллерофонтомъ. — 
Отс. ОЬХтаегХГёг, Гёга, ?ёгшп, произво¬ 
дящій или породившій химеру, Ьусіа (*)-). 
СМбпё, ёа, Г. I) дочь Дедаліона, мать 

Автолика (і~). — П) мать Евмолпа, сына 
Нептуна; отс. СЫбпХсІёа, ае,т. = Еи- 
тоіриа (*(•). 
СЫбз или СЬХиз, і, Г. островъ на Эгей¬ 

скомъ морѣ, н. КЫо или 8сіо, по-ту¬ 
рецки 8аЫ Апсіаззі. — Отс. СЪінз, а, 
шп, аф.; зиЪз!., СЬіі, бгит, т. жители 
о X. — СЫшп, і, п. вино х. 
СЬігоп (СЫго), опіа, асе. опет и 

опа, т. кентавръ, извѣстный своими по¬ 
знаніями въ лѣчебномъ искусствѣ, музыкѣ 
и прорицаніи. 
СЬіиз, а, шп, см. СЫоз. 
СМбгіз, гМіа, Г. чисто-лат. Йога, бо¬ 

гиня цвѣтовъ. 
СЪбазрёа, іа и і, асе. іп, т. I) рѣка 

въ Сусіанѣ въ Персіи, н. Кагип. — 
II) рѣка въ Индіи, н. АЫоТс. 
СЬгіаіХапиз, а, шп, христіанскій; ріиг. 

апЪзі. СЬгіаІХапі, огит, т. христіане. 
СЪгіаіия, і, т. Христосъ (помазан¬ 

никъ). 
СЪгузаз. ае, т. рѣка на о. Сициліи 

у города Азогоз (н. АЪаго), н. ІНЫаіпо. 
СЬгуаё, ёз, і. городъ въ Мисіи у мо¬ 

ря; близъ этого города находился храмъ 
Аполлона, въ которомъ состоялъ жре¬ 
цомъ отецъ похищенной Ахиллом^ Хри- 
сепды. 
СЬгузёа, ае, т. жрецъ Аполлона изъ 

Хрисы въ Мисіи, отецъ Астимоны, ко¬ 
торая поэтому называлась СЬгуаёіа, Хсіов, 
асе. Ма? $. (•(*). 
СЬгуаіррив, і, т. I) стоическій фи¬ 

лософъ изъ Киликіи, въ III столѣтіи до 
Р. X. — II) имя двухъ вольноотпущенни¬ 
ковъ. — Отс. СЬгузіррёиз, а, шп, аф. 
СЬгузіз, Хсііа, I*. имя гречанки. 
СіЪаІае, агшп, Г. городъ въ нижней 

Панноніи. 
СХЪ^та, ае, Г. городъ во Фригіи. — Отс. 

1) Сіѣугаіёа, ае, с. житель К.; ріиг. 
аиЪз!., СіЬугаіае, агит, т. жители Ки¬ 
тиры. — 2) ІХЬугаіІсиа, а, иш, аф. 

СІсёго, опіа, ш. фамильное имя депііа 

Тиіііае; извѣстнѣйшіе изъ нихъ: М. Тиі- 
Ііиа Сісего, римскій величайшій ораторъ, 
род. 3 января 106 г. до Р. X. въ Арпинѣ; 
<5. Тиіііиз Сісего, братъ его. 
СХсбпеа, шп, т. племя во Ѳракіи. 
СШсеа, піп, асе. об. аа, т. жители 

Киликіи; зіп^. СШх, Хсіа, киликійскій, 
тк. только Хеш. СШааа, ае. — Отс. 1) €і- 
ІІсХа, ае, Г. область въ Малой Азіи. — 
2) СХІХсХепзіа, е, аф. 
СШа^или Суііа. ае, асе. ап, і. не¬ 

большой городъ въ Эолидѣ, н. ЕегІегЫ (*[*). 
СіІпХиз, а, иш, названіе этрусскаго 

рода въ Арреціи. 
СітЪгі, бгит, т. кимвры, сѣверо-гер¬ 

манское племя; зіп§. СітЬег, Ьгі, т., и 
аф. = кимврскій. — Отс. СітЪгХсиз, а, 
шп, аф. 
СХтХпиз, і, т. и СХтІпХиз Іасиз, озе-, 

ро въ Этруріи (н. Імдо йі Вопсідііопе), 
до котораго тянулись горы Сішіпіиа топа 
или ааііиз, тк. Сітіпіа аііѵа. 
СіттёгХі, бгит, т. I) народъ во Ѳра¬ 

кіи; отс. СіттёгХаз, а, иш, аф. — II) 
миѳическій народъ на крайнемъ западѣ. 
Сітбіиз, і, & одинъ изъ Кикладскихъ 

острововъ, н. Сгтоіі или Агдепііеге (*(*). 
Сішбп, опіа, асе. опет и опа, т. зна¬ 

менитый аѳинскій полководецъ. 
СіпсХиз, а, иш, родовое имя. 
Сіпёаа, ае, т. ѳессаліецъ, другъ эпир- 

скаго царя Пирра. 
Сіп^а, ае, Г. рѣка въ тарраконской 

Испаніи, н. Сіпса. 
Сіпдёібгіх, гі&іа, та. I) соперникъ 

своего тестя Индуціомара, правитель 
треверовъ въ Галліи. — II) британскій 
князь. 
Сіп^йіит, і, п. городъ въ землѣ пи- 

ценской, н. Сіпдоіо. 
Сіппа, ае, т. фамильное имя депііз 

Согпеііае п Неіѵіае, извѣстнѣе другихъ 
Ъ. Согпеііиз Сіппа, товарищъ Марія въ 
междоусобной войнѣ противъ Суллы. — 
Отс. Сіппашіз, а, иш, аф. 
Сіпурз, уріа или Уріііа, т. рѣка въ 

сѣверной Африкѣ, н. Огщ/Ъ или ТѴайу 
Оиаііат. — Отс. Сіп^рЪХиз, а, иш, ки- 
нифскій; поэт. = ливійскій, африканскій. 
СХп^газ, ае, асе. ат и ап, ѵос. а, т. 

царь ассирійскій, отецъ Адониса и Мир¬ 
ры.— Отс. СХпутёХиа, а, иш, аф. (|). 
СХба и СХиа, Іі, і. городъ въ Биѳиніи, 

нынѣ СгМо, тк. ѲКешІіо, КетШс.— Отс. 
СХапі, бгит, т. жители города Кія. 
Сігсё, ёз и ае, асе. ат, аЫ. а, Г. 

дочь Гелія, сестра Ээта, морская нимфа, 
извѣстная своими чарами. — Отс. Сіг- 
саеиа, а, шп, аф., или Шиз, 
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•мысъ Кирки въ Лаціи, куда, по сказа¬ 
нію, Кирка бѣжала изъ Колхиды; роси- 
Іит, чародѣйственная чаша. 
Сігсуі, бгиш, т. мысъ и городъ въ 

Лаціи, н. деревня Сггсеііо и развалины 
СШа ѵесскга, мысъ нынѣ Мопіе Сггсеііо.— 
Отс. Сігсё^епзіз, е, а<у.; ріиг. зиЬзі., 
Сігсёіепзез, Іит, т. жители города Д. 
Сіггйа, ае, і. портовый городъ въ Фо- 

кидѣ. 
Сіг(а, ае, Г. городъ въ Нумидіи, со 

времени Константина назв. Сопзіапіла, 
а теперь Сопзіапііпе; его жители Сіг- 
Іепзез, Ішп, ш. 
Сізріиз (древнее Сезріиз) шопз, одинъ 

изъ трехъ холмовъ, изъ которыхъ со¬ 
стоялъ шопз Ез^ш1іпиз, н. холмъ 81. 
Магіае Маддгоге. 
Сіззеиз, ёі, асе. ёа, ш. I) царь ѳра¬ 

кійскій, но позднѣйшему сказанію, отецъ 
Гекубы. — Отс. Сіззёіз, Шз, і. дочь 
Киссря (= Гекуба •{•). — И) товарищъ 
Турна (■(•). 
СПІіаегбп, бпіз, т. горы между Атти¬ 

кою и Беотіею, н. частью Кіікаігоп, 
частью Ілѵайозіго и Еіаігаз. 
СШшп, Іі, п. I) одинъ изъ девяти 

главныхъ городовъ Кипра, родина стоика 
Венона. — Отс. 1) СШепзіз, е, аф. — 
2) СШёиз, а, шп, асу.; ріиг. зиЬзі., 
СШёі, бгиш, ш. жители Китія. — 3) СІ- 
ііеиз, ёі, ш. китійскій, изъ Китія, напр. 
о Зенонѣ. —• Н) городъ въ Македоніи. 

Сіапіз, із, асе. іш, т. рѣка въ Этру¬ 
ріи, н. Ы Скгапа. 
Сіапіиз, Іі, ш. рѣка въ Кампаніи, н. 

Сіапіо Ѵесскго. 
Сіагбз, і, Г. небольшой городъ въ Іоніи, 

ч. развалины у деревни 2Ше (і*). — Отс. 
СІагІиз, а,шп, кларскій, прозвище Апол¬ 
лона, тк. зиЬзі. (*(•). 
СІазШіиш, і, п. городъ въ Галлін 

Цизальпійской, у рѣки По, нынѣ СаяЬеддіо 
или Скгаіеддго. 
Сіаіегпа, ас, Г. городъ въ Цизальпій¬ 

ской Галліи, у тепер. рѣки 0иайета. 
(Лаибіиэ и Сіббіиз, а, иш, названіе 

двухъ римскихъ родовъ (патриціанскаго и 
плебейскаго), тк. аф., ѵіа, адиа; Іе^ез 
СІоДіае. — Отс. Сіаибіапиз и Сібйіапиз, 
а, иш, а<1]‘. 
Сіагбтёпае, агат, і. городъ въ 

іоіііи. — Отс. Сіагбтёпіиз, а, иш, асІ}. 
СІёапіЬёз, із, асе. ет и ей, т. стои¬ 

ческій философъ изъ Асса въ Малой 
Азіи, ученикъ Зенона. 

СІёбЪіз, із, т. см. Вііо. 
СІёошЬгбіиз, і, т. I) лакедемонскій 

полноводенъ. — П) академическій фило¬ 
софъ изъ Амбракіи. 
Сіёбп, бпіз, т. кожевникъ въ Аѳинахъ, 

отчаянный демагогь. 
Сіёбпае, агат, Г. городъ въ Арголидѣ, 

и. развалины при Кітга. — Отс. Сіёб- 
пасиз, а, иш, аф\ - 
Сіёбраіга, ае, 1*. I) дочь Филиппа Ма¬ 

кедонскаго и Олимпіады, супруга Але¬ 
ксандра I эпирскаго.—И) царица Египта. 
СПб, из, і. муза исторіи (*И. 
СІізіЬёпёз, із, т. аѳинскій государ¬ 

ственный мужъ и ораторъ. 
СШагсЬиз, і, т. греческій историкъ, 

спутникъ Александра В. въ его походахъ. 
СШегпшп, і, п. городъ эквовъ. — 

СШепшшз, а, иш, асу. 
СШбг, бгіз, т. и Сііібгіит, Іі, и. 

городъ въ сѣверной Аркадіи, н. разва¬ 
лины Раіеороіг при Магі. — Отс. СІІ- 
ібгіиз, а, иш, асу. 
Сіііишпиз, і, ш. рѣка въ Умбріи, и. 

СШшіпо. 
СШиз, і, ш. полководецъ Александра 

В., убитый имъ въ гнѣвѣ на пиру. 
СІбіНиз, а, иш, см. Сіаисііиз. 
СІоеІІиз или СІиШиз, а, иш, албан¬ 

ское, позднѣе римское, родовое имя. 
СІбіЬб, из, і. „пряха", одна изъ паркъ. 
СІйепііиз. а, иш, родовое имя. 
Сііірёа (ЧЗіурёа), ае, і. и ріиг. СІй- 

реае, агат, і. мысъ и городъ въ сѣвер¬ 
ной Африкѣ, н. СІдЪеа. 
Сіизіит, Іі, п. городъ въ Этруріи, н. 

СЫті. — Отс. СШзшиз, а, иш,аб).; ріиг. 
зиЬзі;., Сійзіпі, бгиш, т. жители Клузія. 
СШзІиз, Іі, ш. „привратникъ", про¬ 

звище Яна. 
(Лйѵіа, ае, Г. городъ гирпиновъ въ 

Самніи, н. Сашро сіі Ѳгоге. — Отс. Сій- 
уіапиз, а, иш, асу. 
Сіугаёпё, ёз, і. дочь Океана, мать 

Фаэоонта, который поэтому назывался 
Сіушёпёіиз ргоіез (|). 
Сіутиёпиз, і, т. „знаменитый", про¬ 

звище Плутона (*[*). 
Сі^рёа, см. Сіиреа. 
СІ^Іаетпезіга (Сіу(етпезіга), ае, Г. 

дочь Леды, сестра Елены, Кастора и 
Поллу ка, супруга Агамемнона, мать Оре¬ 
ста, Электры и Ифигеніи. 
Сіуііё, ёз, і. морская нимфа. 
Спаеиз или Спёиз, і, ш* сокращ. Сп., 

римское предъимя. 
Спійиз или бпМиз, і, Г. городъ въ 

Карій, н. Спійо. — Отс. СпШиз (ѲпІ- 
<Низ), а, иш, асу.; ріиг. зиЬзі;., СпШі, 
бгиш, т. жители Гнида. 

(г'пбзиз (Споззиз), см. бпозиз. 



Сбсйіиз — 740 — Сбгіпіѣиз 

Сбс&іиз, і, ш. царь сицилійскій, дав¬ 
шій пристанище Дедалу (+)• 
Соссё^ѳ, а, шп, итальянское родовое 

имя. 
Сосіез. сШіз, т. „одноглазый", про- 

эвище Горація, защищавшаго мостъ на 
Тибрѣ отъ Порсены. 

Сбсуібз и —из, і, ш. миѳическая 
рѣка въ подземномъ царствѣ. 
Сойгпз, і, т. I) послѣдній царь аѳин¬ 

скій. — II) плохой поэтъ, враждебный 
Вергилію. 
Соеіё Зугіа, ае, Г. Келесирія, область 

между Ливаномъ и Антиливаномъ. 
СоеНпз еіс. см. Саеііаз еіс. 
Соеиз, і, т. Кей, титанъ, отецъ 

Латоны. 
СоІсЬі, бгпга, т. жители Колхиды, и 

теіоп. гй Колхида; зіп^. СоІсЬиз, і, т. = 
грубый и жестокій варваръ (*(•). — Отс. 
1) СоІсЫсиз, а, шп, аф. (*(•).— 2) Соі- 
сЪіз, сЫбіз и сЫбов, асе. сЫдет и 
сЫда, асе. ріиг. сЬІёез и сЬМаз, і. 
а) Колхида, страна на восточномъ бе¬ 
регу Чернаго моря. — Ы колхидскій; 
зиЪзі. - - Медея (*(•). 3) СоІсЬиз, в, 
ит, аф. 
Соііаііа ае, Г. древній сабинскій го¬ 

родъ близъ Рима. — Отс. Соііаііпиз, а, 
шп, аф.; ріиг. зиЪзі., Соііаііпі, бгит, 
т. житбли К., тк. Соііаііпиз— прозвище 
супруга Лукреціи Л. Тарквинія, какъ 
постояннаго жителя К. 
СоІНпиз, а, шп, близъ или иа Квири- 

иальскомъ (Виминальскомъ) холмѣ нахо¬ 
дящійся, рогіа. 
Сбібпае, агат, і. городъ въ Троадѣ, 

н. деревня Ккетаіі. 
Сбібпёиз, а, ит, колонскій, изъ (ат¬ 

тическаго дема) Колона. 
СбІбрЬбп, бпіз, асе. бпет и бпа, Г. 

городъ въ Іоніи, н. развалины у мѣстечка 
СкШі или ЯІІІе.— Отс. СбІбрЪбпІиз, а, 
ит, колофонскій; ріиг. зиЪзі., СбІбрЬб- 
піі, бгит, т. жители К. 
Сбта^ёпё, —ёпиз, см. Сотта^спе. 
Сбтапа, бгит, п. I) Сот. Ропііса, бо¬ 

гатый городъ въ Понтѣ, н. развалины 
ОиттеТс. — II) Сот. СЬгуз? или СЬгу- 
за, городокъ въ Каппадокіи, н. еі Вовіап. 
Сотта^ёпё (не Сота^ёпё), ёз, Г. 

сѣверо-восточная провинція Сиріи (глав¬ 
ный ея городъ Загоозаіа), н. Сатазк, — 
Отс. Сотта&ёпиз, а, ит, аф. 
Сотрза, ае, Г. городъ въ Самніи, 

ныпѣ Сото, — Отс. Сотрзаппз, а, пт, 
аф. 
С отит, і. п. городъ въ сѣверной Ита 

ліи у озера іасиз Ьагіиз, н. Сото.—Отс. 

Сбтепзіз, е, аф.: ріиг. зиЪзі., Сотепзезу 
Іит, т. жители Кома. 
Сопсапиз, і, ш. народъ въ Кантабріи,, 

въ сѣверной Испаніи. 
Сопсопііа, ае, Г. богиня согласія. 
Сопбгйз?, бгит, т. германскій народъ 

въ бельгійской Галліи. 
Сопзепііа, ае, і*. городъ бруттіевъ въ 

южной Италіи, н. Сопзепга. — Отс. Соп- 
зепііппз, а, пт, аф.; ріиг. зиЪзі., Соп- 
зепііпі, огит, т. жители К. 
Сопзіапііпбрбііз, із, асе. іт, Г. прежде 

Бизантія, нын. Константинополь, турец. 
Истамбулъ. 
Сопзіапііпиз, і, т. сполна С. Р1аѵіи& 

Ѵаіегіиз Сіаибіиз Сопзіапііпиз, съ про¬ 
звищемъ Великій, род. 274, ум. 323 по¬ 
слѣ Р. X. 
Сопзіапііиз, 1і, т. сполна Паѵіиз- 

Уаіегіиз Сопзіапііиз СЫогиз, римскій 
цезарь и императоръ отъ 292—306 послѣ 
Р. X. 
Сопзиз, і, т. древне-римское боже¬ 

ство въ честь котораго праздновали 
праздникъ СопзйаІІа, Іит, п. 21-го ав¬ 
густа. 
Сбое (Сбив), і, Г. и Сбз, о, Г. одинъ 

изъ Спорадскихъ острововъ, на Эгей¬ 
скомъ морѣ, н. 8іапсо. — Отс. Сбив, аг 
ит, аф., ѵезііз, тонкая шелковая туника; 
зиЪзі., а) Соит, і, п. (зс. ѵіпит), конское 
вино. — Ь) Соі, огит, т. жители о. 
Коя. — с) Соа, бгит, п.,конскія одежды 
(ср. выше Соа ѵезііз *)*). 
Сбрае, агат, $. беотійскій союзный 

городъ, къ сѣверу отъ Копайскаго озера, 
н. Тородііа. — Отс. Сбраіз, Шз, копай* 
скій, раіиз (озеро). 
Сбга, ае, I*. древній городъ Лація, въ 

области вольсковъ, нынѣ Соге или Согі. 
Сбгаііі, бгит, т. народъ въ нижней 

Мезіи у Чернаго моря. 
СогЪйІо, бпіз, т. римское прозвище. 
Согсуга, ае, I. островъ на Іоническомъ 

морѣ, н. Согіи. — Отс. Согсугаеиз, а, 
ит, аф.; ріиг. зиЪзі., Согсугаеі, бгит, 
т. жители К. 
СогбйЪа, ае, Г. торговый городъ въ 

бетической Испаніи, н. Согйоѵа. — Отс. 
СогбйЪепзіз, е, аф.; ріиг. зиЪзі., Согбй- 
Ъепзез, Іит, т. жители К. 
Согайёпі, бгит, т. жители Кордуэны, 

восточной области Великой Арменіи, по 
Тигру. 
Согйпіит, Іі, п. главный городъ пѳ- 

лигновъ въ Самніи. — Отс. СопІІпІепзіз, 
е, аф. 
СбгіпіЬпз, і, Г. Коринѳъ, торговый^ 

городъ въ Пелопоннесѣ у Исѳмійскаго» 
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пролива, н. Согіпіо или (по-турецки) 
Оегете. — Отс. 1) СбгіпШиа, а, иіп, 

»а<у., аѳз, коринѳская мѣдь (смѣсь изъ 
золота, серебра и мѣди); зиЪз*., а) Сб- 
гіпІЬХі, бгиш, т. коринѳяне.— Ь) Сбгіп- 
4ЬХа, бгиш, п. коринѳская посуда. — 
с) СбгіпШасиа, а, ит, асу. 
Сбгібіі, бгиш, т. городъ вольсковъ въ 

Лащи.— Отс. Сбгібіапиа, а, ит, асу. 
тк. какъ прозвище К. Марція; зиЪзІ. 
ріиг., СбгШапі, бгиш, жители К. 
СогпёІХиз, а, иш, родовое имя; асу. 

корнеліевъ; Іогшп Согпеііит или Согае- 
ііі, городъ лингоновъ въ циспаданскои 
Галліи, основанный Корнеліемъ Суллою, 
нынѣ Ітоіа. — Отс. СогпёІІапиз, а, 
шп, а<у. 

Согпісйііші, і, п. древній городъ ла- 
тиновъ. — Отс. СогаХсйІапиз, а, ит, асу. 

Сбгбпё, ёз, Г. городъ въ Мессеніи, н. 
Согоп. 
Сбгбпёа, ае, Г. городъ въ Беотіи, 

близъ нын. Сатагі. — Отс. 1) Сбгбпаеі, 
бгшп, ш. жители К. — 2) Сбгбпепзіз, 

асу. ^ 
Сбгбпеиа, ёі, ш. царь Фокиды, отецъ 

превращенной въ ворону Короны (*)•). 
Сбгбпіа, пХдіз, асе. піба, Г. дочь ѳес¬ 

салійца Флегія, мать Эскулапа, сына 
Аполлона (*(*).—Отс. Сбгбпійёа, ае, ш.= 
Эскулапъ (і*). 
Согзі, бгиш, т. жители о. Корсики.— 

Отс. СогаХса, ае, Г. островъ на Среди¬ 
земномъ морѣ. — Отс. Согаиа и Согзісиз, 
а, нт, асу. 
Соіібпа, ае, Г. городъ въ Этруріи, н. 

развалины Согіопа. — Отс. Согібпепаіа, 
е, а<у., топіез, цѣпь горъ близъ Трази- 
менскаго озера, н.б^а^п^га; ріиг. зиЬзі., 

’Согібпепзез, Хиш, ш. жители К. 
Сбгуѣаз, апііа, асе. апіа, ш. I) об. въ 

ріиг. СбгуЬапіеа, Іиш, ш. жрецы Кибе- 
лы (і*).— Отс. СбгуЪацХХиа, а, шп, асу. 
(•(-). — II) сынъ Кибелы, отецъ Апол¬ 
лона. 

1. СбгусХиа, а, иш, къ корикійской пе¬ 
щерѣ на Парнасѣ относящійся, принадле¬ 
жащій, корикійскій. — Отс. СбгусХйез 

-путрЬае, дочери Плиста (*(•). 
2. СбгусХиа, а, иш, см. Согусоз. 
Сбгусбз или -из, і, I. I) портовый го¬ 

родъ въ Киликіи, близъ котораго нахо¬ 
дилась окруженная скалами долина съ 
пещерою, н. Ктки или КогдНов. — Отс. 
СбгучЯиз, а, иш, корикскій, зресиз, пе¬ 
шие; сгосшп (і~); поэт.= киликійскій.— 
О) мысъ и гавань въ іоніи, н. Когака 

-ади Кигко. — III) городъ въ Памфиліи. 
Согуіііиз, і, I) I. городъ въ Этруріи, 

позднѣе Согіопа (ф). — П) т. миѳиче¬ 
скій основатель этого города ('У). 
Сба, островъ, см. Сооз. 
Сбаа (Соааа), ае, Г. и Соааае, агат, 

Г. I) древній городъ Этруріи на соимен¬ 
номъ мысѣ съ соименною гаванью, н. раз¬ 
валины у ОгЫіеІІо, мысъ н. Мопіе Агдеп- 
іаго, гавань и. Рогі Егсоіе. — Отс. Сб- 
аашіа, а, иш, асу.; ріиг. зиѣзі., Сб- 
аапі, бгиш, т. жители К. — II) город ь 
въ Луканіи. 
Соашое, бгиш, ш. правительственный 

совѣтъ на о. Критѣ, состоявшій изъ 
10 членовъ. 
Соазуга (Сба^га) и СоазОга (Сбайга), 

ае, Г. небольшой островъ между Сици¬ 
ліей и Африкой, н. РапШагга. 
Сбібпёиа и -пХиз, см. Субоиіиа подъ 

Суйопіа. 
СоЙа, ае, ш. прозваніе &епііз Аигеііае. 
Сбіуз, уіз и Сбіиа, і, ш. имя нѣкото¬ 

рыхъ ѳракійскихъ князей. 
СбіуМб, йа, асе. о, Г. ѳракійская бо¬ 

гиня. — Отс. СбіуШа, бгиш, п. служе¬ 
ніе или праздникъ Котиттѣ. 
Соиа, см. Сооа. 
СгаЬга или ациа СгаЬга, небольшая 

рѣка, н. Іа Матаппа или Іа Магапеііа, 
вытекающая въ окрестностяхъ Тускула. 
Сга^иа, і, ш. горы въ Ликіи, и. Щіа 

Каш (ф). 
СгапХі, бгиш, ш. городъ на о. Кефа- 

леніи, тк. жители этого города. 
Сгапбп (Сгаппбп), бпіа, асе. бпеш и 

опа, 1. городъ въ Ѳессаліи, н. Загігкг, 
ню другимъ Тгегев. — Отс. СгапбпХиа, а, 
иш. асіі. 
Сгапібг, бгів, ш. I) (по миѳу) оруже¬ 

носецъ Пелея (|). — Д) старо-академи¬ 
ческій философъ. 
Сгаааиа, і, ш. фамильное имя рода 

Лициніевъ. 
Сгаіаеіз, Хйіа, Г. мать Скиллы, нимфа (*)*). 
Сгаіёгиа, і, ш. I) полководецъ Але¬ 

ксандра Б. — П) знаменитый врачъ, со¬ 
временникъ Цицерона. 
СгаіЬіа, іЬХйіз, асе. Шш, ш. рѣка 

между Луканіей и областью бруттіевъ, 
н. Сгаіг. 
Сгаііпиз, і, ш. представитель древней 

аттической комедіи. 
Сгаіірриа, і, ш. аѳинскій философъ- 

перипатетикъ. 
Сгётёга, ае, ш. рѣчка въ Этруріи.— 

Отс. Сгётёгепзіа, е, асу. 
Сгёшбпа, ае, 1. городъ въ сѣверной 

Италіи у рѣки По, н. Сгетопа. — Отс. 
Сгёшбпепаіа, е, асу.: ріиг. зиЪзі., Сгё- 
шбпепаез, Хиш, ш. жители К. 
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Сгётбпіз часть Пеннинскихъ 
Альпъ, н. бггтзеі. 
Сгез, см. Сгеіа. 
Сгёіа, ае, Г. и Сгёіё, ёз, і. островъ 

на Средиземномъ морѣ, н. Сапйіа.—Отс. 
1) Сгёз, ёііз, т. критскій; зиЪзІ. = кри¬ 
тянинъ; ріиг. Сгёіез, ши, асе. аз, т. 
критяне (знаменитые стрѣлки изъ лука).— 
2) Сгезза, ае, і. критская, зиЬзі. = кри¬ 
тянка. — 3) Сгёзіиэ (СгеззХиз), а, ит, 
аф.—4) Сгёіаеиз, а, ит, аф.—5)Сгё- 
іепзіз, е, аф.; ріиг. зиЪзі;., Сгёіепзез, 
Іит, т. критяне. — 6) СгёіХспз, а, ит, 
аф.; зиЬзі;., Сгёіісиз, і, т. прозвище Кв. 
Метелла, покорителя Крита.—7) Сгёііз, 
ОДіз, і. аф. (|). 
Сгёйза, ае, І. I) дочь коринѳскаго даря 

Крѳонта, супруга Ясона (-}-).-=— П) дочь 
Пріама, супруга Энея (*(•). — ІП) порто¬ 
вый городъ въ Беотіи, н. Кгеіза. 
Сгітіззпз, і, т. рѣка въ юго-западной 

части Сициліи, нынѣ Вёіісе сіезіго. 
СгііЬоІё, ёз, і. городъ на западѣ ѳра¬ 

кійскаго Херсонеса. 
СгШаз, ае, т. одинъ изъ тридцати 

аѳинскихъ тирановъ, извѣстный тк. какъ 
ораторъ. 
Сгііо, бпіз, т. ученикъ и другъ Со¬ 

крата. 
Сгоезпз, и т. царь лидійскій, извѣст¬ 

ный своими богатствами; отс. какъ нариц. 
имя = богатый человѣкъ. 
Сгошшуп аегіз, Ібіз, Г. мысъ на сѣ¬ 

верномъ берегу Кипра, н. СогтасЫіі. 
Сгбтубп, бпіз, 1. мѣстечко близъ Ко¬ 

ринѳа, н. Сазіго ТегсНоз. 
Сгбіо (Сгбібп), бпіз, асе. бпеш и опа, 

с. городъ на восточномъ берегу области 
бруттіевъ, н. Сгоіопе. — Отс. 1) Сгбіб- 
пШёз, ае, т. уроженецъ Кротона.— 
2) Сгбібпіепзіз, е, аф.; ріиг. зиЪзі;., 
Сгбібпіепзез, Хшп, ш. жители К. 
Сгбібріасіёз,' ае, т. т.-е. Линъ, внукъ 

аргивскаго царя Кротона, сынъ Псама- 
ѳы (Т). 
СгпзійшёгѴа, ае, і. или Сгизійшёгіпш, 

Іі, п. или Сгизійтёгіі, бгпш, т. тк. Сги- 
війтіит, Іі, п. древній городъ сабин¬ 
скій. — Отс. 1) Сгпзійтіппз, а, пт, аф.; 
зпѣзі., іп СгизШтіпит, въ область К., 
Сгизійтіпі, бгат, т. жители К.—2) Сгп- 
війшіпз; а, пт, аф. (і*). 
СіёзІрЬбп, рЬопііз, І. городъ на вос¬ 

точномъ берегу Тигра, позднѣе главный 
городъ Ассиріи, н. еі МаЛагеп, 
Сшпае, агат, і. городъ въ Кампаніи.— 

Отс. 1) Сптаепз. а, пт, аф. — 2) Сй- 
тапиз, а, ит, аф'.; А^иае Ситапае, из¬ 
вѣстныя впослѣдствіи подъ именемъ І^аѳ; 

зиЪзі;., а) Сйтапі, огпт, т. жители К.— 
Ь) Сшпапшп, і, п. помѣстье Цицерона 
близъ Кумъ. 
Сйрібо, Іпіз, т. богъ любви, сынъ Ве¬ 

неры; ріиг., Сирібіпѳз, боги любви, аму¬ 
ры. — Отс. СйркІХпёпз, а, ит, купидо¬ 
новъ, относящійся или принадлежащій Ку¬ 
пидону (•(•). 
Сйгёз, Іиш, Г. древній городъ сабин¬ 

скій, н. деревня Соггезе; теіоп. = жи¬ 
тели К. — Отс. Сйгепзіз, ѳ, аф. (|). 
Сйгёіез, иш, т. жрецы Юпитера на 

Критѣ. — Отс. Сйгёііз, іШз, $. аф., 
поэт. = критскій (•(•). 
СйгШХі, бгпш, т. албанскій родъ, 

впослѣдствіи переселившійся въ Римъ; 
три брата изъ этого рода пали въ борьбѣ 
съ Гораціями. 
Сйгіо, бпіз, т. прозваніе депііз 8сгі- 

ѣопіае. 
СигіозоШез, пт, асе. аз, т. галльское 

племя въ Ареморикѣ (въ нын. Согзеиіі 
близъ Маіо). 
СйгХпз, а, ит, I) плебейское родовое 

имя; извѣстнѣйшіе: М\ Сигіиз Бепіаіцз, 
побѣдитель самнитянъ, сабинянъ и Пир¬ 
ра. — П), какъ нарицательное имя = 
храбрый и воздержный человѣкъ. — Отс. 
СйгХаппз, а, ит, аф. 
Сигііиз, а, ит, родовое имя. — Отс. 

Согііиз Іасиз, озеро, занимавшее въ древ¬ 
нее время часть форума. 
Спзпз, і, пь рѣка въ нын. верхней 

Венгріи, вѣроятно нын. Ваагъ. 
СйіШае (СбШІае), агат, Г. древній 

городъ сабинскій. 
Суапё, ёз, Г. источникъ близъ Сира¬ 

кузъ; по сказанію, нимфа, превратившая¬ 
ся, съ горя, по поводу похищенія Прозер¬ 
пины, въ этотъ источникъ (*)•). 
Суапёае, агат, ?. два острова во ѳра¬ 

кійскомъ Босфорѣ, при входѣ въ эвксин- 
скій Понтъ, н. Лгек ІаЫ. 
Суапёё, ёз, і*. дочь Меандра (*)*). 
СуЬёІе (СуЪёІа), ае и (у поэтовъ об.) 

СуЪёЪё, ёз и ае, Г. I) фригійская богиня, 
у римлянъ Орз; ея жрецы назывались 
СаІІі (*(•). — Отс. С$Ъё1ёХпз, а, пт, аф. 
(у).— П) (вѣроятно только миѳическая) 
гора во Фригіи; побочная форма тк. Су- 
ЪёЪпз, і, т. (*(•). 
СуЪізіга, бгат, п. городъ въ Катаоніи 

у подошвы Тавра. 
Сусіаз, абіз, і. (зс. іпзиіа), об. ріиг. 

СусШез, пт, асе. об. аз, Г. Кикладскіе 
острова (группа острововъ на Эгейскомъ 
морѣ). 
Сусіорз, сібріз, асе. сібрет и сібра, 

т. циклопъ, въ ріиг. Сусібрез, сібрит, 
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асе* сіоррз и (об.) сібраз, т. циклопы, 
миѳическій пастушескій народъ; это были 
одноглазые исполины, не признававшіе з а- 
коновъ, построившіе циклопскія стѣны и 
работавшіе въ кузницѣ Вулкана; зіпд. 
об. = Полифемъ Ж. — Отс. Сусібріиз, 
а, пт, а<1). (|). „ 
Суспёіиѳ, а, ит, къ беотшцу Кикпу 

(сыну Гиріи) относящійся, принадлежа¬ 
щій; отс. беотійскій, Тетрѳ (*(*). 
Сусшіз, і, ш.превращенный въ лебедя: 

a) парь лигурійскій, сынъ Сѳенела (ф). — 
b) сынъ Нептуна отъ Калики, отецъ Те¬ 
на (Ю. 
Суйпбз или -из, і,ш. рѣка въ Киликіи. 

Суйбпіа, ае, $. и об. Суйбпёа, ае, $. 
древній городъ на сѣверномъ берегу 
Крита, н. Раіеосазіго или тк. Ріаіапіа, — 
Отс. 1) С$ч1бп, бпіз, т. житель К. — 
2) СуббпШае, агшп, т. жители К. — 
3) Суббпіиз и Суббпёиа, а, ит, аф., 
поэт. = критскій. 
СуИёпё, ёз и ае, Г. I) гора въ Арка¬ 

діи, родина Меркурія, н. Еугіа. — Отс. 
1) Суііёпіиз и Суііёпёиз, а, шп^ а<у.; 
въ част. = касающійся, относящійся къ 
Меркурію (у). — 2) Суііёпіз, пібіз, Г. 
аф.; въ част. = Меркуріевъ (ф).— Н) го¬ 
родъ въ сѣверной Элидѣ, гавань элей- 
цевъ, н. СЫагета. 
Суібпіиш зееіиз, убіеніе сторонниковъ 

Килона у алтарей евменидъ, по прика¬ 
занію Мѳгакла. 
Сушё, ёз, Г. городъ въ Эолидѣ, метро¬ 

полія Кумъ, н. развалины у Запсіакіі. — 
Отс. Сутаеиз, а, ит, а<у.; ріиг. зиЬзі., 
Сутаеі, бгит, т. жители К. 
Супісиз, і, т. циническій философъ; 

въ ріиг. Супісі, бгит, т. циники, цини¬ 
ческая школа; тк. Супісиз, а, ит, асу. 
Супбз и -из, і, ?. портовый городъ 

въ Йо кридѣ. 
Супбзаг&ёз, із, п. гимназія близъ Аѳинъ, 

посвященная Гераклу. 
Супозсёрііаіае, агит, Г. „Собачьи го¬ 

ловы", два холма близъ Скотуссы въ Ѳес¬ 
саліи ; здѣсь Фламиній разбилъ Филиппа 
П Македонскаго. 
Супбзйга, ае, Г. малая медвѣдица (со¬ 

звѣздіе). — Отс. Супбвйгіз, Шз, асе. Хба, 
асу., игза, малая медвѣдица. 
Супбзйгае, агит, Г. мысъ въ Аттикѣ 

къ западу отъ Мараѳона, н. Сар СаЪаЫ, 
по другимъ Зскогпга• 
СупіЬиз, і, т. гора на о. Делѣ, ро¬ 

дина Аполлона и Діаны (“[*).— Отс. Суп- 
Шиз, а, ит, кинѳскій, прозвище Апол¬ 
лона и Діаны, тк. СупШа, имя дѣвуш- 
И (+)• 

Супиз, і, Г. мысъ и портовый город» 
въ опунтской Локридѣ. 
Сургбз и (въ прозѣ об.) Сургиз, і, і. 

островъ на Средиземномъ морѣ, н. Ке- 
ЪгІ8. — Отс. Сургіиз, а, ит, кипрскій; 
аез Сургіит или аЪзоІ. Сургіит, Іі, п. 
мѣдь; ріиг. зиЪзі;., СургХі, бгит, т. жи¬ 
тели К. 
Сугёпё, ёз, и Сугёпас, агит, Г. I) глав¬ 

ный городъ Киренаики въ Ливіи, построен¬ 
ный Баттомъ съ о. Ѳеры. — Отс. 1) Сугё- 
паіеиз и Сугёпаеиз, а, ит, киренскій, 
Сугепаіса рЬіІозорЬіа, киренская (фило¬ 
софская) школа, основанная Аристип¬ 
помъ ; послѣдователи ея — Сугепаісі или 
Сугепаеі, бгит, т. — 2) Сугёпепзіз, в, 
а<у.; ріиг. зиЪзѣ., Сугёпепзез, Іит, т. 
жители К. — П) Сугёпс, ёз, і. дочь Гип- 
сея, сына Пенея, мать Аристея, сына 
Аполлона. 
Сугпбз, і, о. Корсика. — Отс. Суг- 

пёиз, а, ит, асу. 
Сугіаеі или Сугііі, бгит, т. воин¬ 

ственное племя въ Персіи и Мидіи, жив¬ 
шее преимущественно грабежомъ. 
Сугиз, і, т. I) основатель Персидскаго 

государства. — II) Сугиз тіпог, второй 
сынъ Дарія Оха, намѣстникъ Лидіи, Ве¬ 
ликой Фригіи и Каппадокіи, другъ лаке¬ 
демонянъ, пытавшійся свергнуть своего 
брата АртаксерксаМнемона съ престола, 
убитый въ сраженіи при Кунаксахъ. — 
ІП) архитекторъ, жившій въ Римѣ, во 
времена Цицерона. — IV) юноша, упоми¬ 
наемый Гораціемъ. 
Суззиз, йпііз, ?. портовый городъ въ 

Іоніи, н. ІМяаіа. 
СуіЬёга, бгит, п. островъ къ югу отъ 

Лаконіи, извѣстный культомъ Афродиты, 
которая, по сказанію, здѣсь вышла изъ 
морской пѣны, н. Сегідо. —- Отс. 1) Су- 
ІЬёгІасиз, а, ит, киѳерскій, поэт. ” по¬ 
священный Венерѣ. — 2) СуіЬёгёа, ас, 
Г. прозвище Венеры (ф). — Отс. а) СуіЬс- 
гёіаз, абіз, асе. ріиг. Мае, Г. = посвя¬ 
щенный Венерѣ (■(•). — Ь) СуіЬёгёіз, Ыів, 
Г. прозвище Венеры (ф).— с) Оуіііёгёіиз, 
а, ит = посвященный Венерѣ; зиЪзі., 
СуіЬёгеіа, ае, і. прозвище Венеры (і). 
Суібгиз, і, т. гора въ Пафлагонш, 

изобилующая букомъ, н. Кійгоз (ф). — 
Отс. Суібгіасиз, а, ит, киторскій, рес- 
іеп, изъ буковаго дерева (ф). 
Сугісбз и -из, і, Ь и Сугісит, і, п. 

островъ и городъ на берегу Пропонтиды, 
н. АійіпЛвсЫк или ТешазсНаІік. — Отс. 
Сугісёпиз, а, ит, а<у.; ріиг. зиЪзі., 
Сугісёпі, бгит, т. жители К. 



в — 744 - Беірѣі 

ь. 
О. предъимя = Бесітпз. 
Басі, огит, т. обитатели Дакіи. — 

Басіа, ае, Г. Дакія ( = Валахія, Молда¬ 
вія, Буковина, Семиградская область). 
Ваеіаіа, огит, п. укрѣпленное мѣсто 

въ Карій. 
Баейаіиз и^ (у поэтовъ) Баейаібз, і, 

т. знаменитый художникъ, построившій 
лабиринѳъ на о. Критѣ, современникъ 
Ѳесея и Миноса. — Отс. Баейаіёиз, а, 
от, аф. 
БаЬае, агит, т. скиѳское племя къ 

востоку отъ Каспійскаго моря; главное 
его мѣсто пребыванія было въ нын. Даге¬ 
станѣ. 
Баішаіае (Беітаіае), агат, т. жи¬ 

тели области БаІпіаІІа (Беітаііа'), ае, 
Г. на восточномъ берегу Адріатическаго 
моря. — Отс. Баітаіісиз (Беітаіісиз), 
а, ит9 аф. 
Батазсиз, і, і. главный городъ Кѳ- 

лесиріи, н. ВатазсЫ или ВашезсКк. 
Батбсіёз, із, т. придворный и при¬ 

ближенный сицилійскаго тирана Діони¬ 
сія Старшаго. 
Башбп, тбпіз, т. I) пиѳагореецъ, 

другъ Фшітія. — И) знаменитый музы¬ 
кантъ аѳинскій, учитель Сократа. 
Бапаё, ёз, В дочь Акрисія, мать Пер¬ 

сея. — Отс. Бапаёіиз, а, шп, аф., Ьегоз 
(о Персеѣ 1*). 
Бапаиз,і, т. сынъ Бела, братъ Египта, 

отецъ 50 дочерей, основатель Аргоса. — 
Отс. Бапаиз, а, ит, къ Данаю относя¬ 
щійся или принадлежащій, отс. у поэ¬ 
товъ теіоп.=аргивскій, греческій; особ, 
ріиг. зиЪзі., Бапаі, огит, т. = аргивя¬ 
не, грсіш. 
Бапйуіиз (БапйМиз), Іі, т. Дунай. 
БарЬпё, ёз, і. I) дочь бога рѣки Денея, 

превращенная въ лавровое дерево. — 
II) мѣстечко въ Сиріи близъ Антіохіи. — 
Отс. Варішспзіз, е, аф.; ріаг. зиЬзВ, 
БарЬпепзез, іит, т. жители Д. 
БарЬпіз, пісііз, асе. піт, ѵос. пі, т. 

сынъ Меркурія, молодой пастухъ на о. 
Сициліи, изобрѣтатель буколической поэ- 
віи (і) 
Багйаш, огшп, т. жители Дарданіи; 

БагбапІа, ае, I. область въ верхней 
Мисіи. 
Багйаппз, і, т. сынъ Юпитера и 

Электры, родоначальникъ троянскихъ ца¬ 
рей, отс. римлянъ — потомковъ Энея. — 

Отс. 1) БагйапШя, ае, т. потомокъ 
Дардана (объ Илѣ, Энеѣ); въ ріиг. = 
троянцы, тк. аф. = троянскій (■[■). — 
2) Бапіапів, пШз, асе. ріиг. пійаз, Г, 
поэт. == троянка. — 2) БагдапХиз, а, шп, 
дардановскій, поэт. = троянскій; зиѣзі., 
Бапіапіа, ае, Г. городъ при Геллеспонтѣ, 
поэт. = Троя. — 4) Багдапиз, а, шп, 
поэт. = троянскій. 
Багёпз и Багіиз, і, ш. имя нѣкото¬ 

рыхъ персидскихъ царей. 
Бапііз, ІШз, асе. Ма, Г. городъ въ 

Фокидѣ, н. Ваиііа. — Отс. 1) БаиІІая, 
а<Из, I1. аф.; ріиг. Баи1іа(1ез риеііае, 
Прокна и Филомела (*(•). — 2) БаиІІиз, 
а, шп, аф. 
Баипиз, і, т. миѳическій царь Апу¬ 

ліи, отецъ Турна (царя рутуловъ), тесть 
Діомеда (*)*). — Отс. 1) БаипІиз, а, шп, аф. 
(І). — 2) Баипійз, адіз, і. Давнія, об¬ 
ласть = Апулія (у). 
Бёсёіёа или -іа, ае, Г. крѣпостца въ 

Аттикѣ. 
Бесеііа, ае, I*. городъ эдуевъ на Ли¬ 

терѣ, н. Весіге* 
Бёсіаппз, а, пт, см. Бесіиз. 
БёсІтиз, і, т. предъимя, напр. Б. 

Вгиіиз. 
Бёсіиз, а, ит, родовое имя. — Ото. 

Бёсіапиз, а, пт, аф. 
Бёіапіга, ае, Г. дочь Ойнея, сестра 

Тидея, супруга Геракла. 
БёЫатІа, ае, Г. дочь Ликомеда (царя 

о. Скира), мать Пирра, сына Ахилла (*}•). 
БёібпЫёз, ае, т. сынъ Деіоны и Апол¬ 

лона ( = Милетъ *)*). 
БёірЬбЪё, ёз, Г. дочь Главка (I). 
БёІрЬбѣиз, і, т. сынъ Пріама и Ге- 

кубы (+). 
Бёібз. і, асе. оп и шп, Г. Дель, не¬ 

большой островъ на Эгейскомъ морѣ, 
одинъ изъ Цикладскихъ острововъ, ро¬ 
дина Аполлона и Діаны, н. Ві2ъ, — Отс. 
1) Бёііиз, а, ит, аф.; зиѣзі., а) БёИиз, 
Аполлонъ; Бёііа, Діана, тк. имя дѣвуш¬ 
ки.— ѣ) Бёііит ( Ібп), іі, п. городъ въ 
Беотіи съ храмомъ Аполлона, нынѣ Ве- 
Из. — 2) Бёііасиз, а, пт, аф. 
БеІрЫ, огит, т. городъ въ Фокидѣ 

съ оракуломъ Аполлона, н. Казіті. — 
Отс. 1) БеІрЬі, огит, т. жители Д. — 
2) БеІрЫсиз, а, ит, аф., твиза, рос¬ 
кошный столъ, сдѣланный наподобіе 
дельфійскаго треножника. 
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Беііа, гпсіесі. п. нижняя часть Египта. 
Бёшбсгііиз, і, т. философъ новѣйшей 

элейской школы, изъ Абдеръ, современ¬ 
никъ Сократа. — Отс. БётбсгХіёиз и 
-Іия, а, пт, асу.; зиЪзі., а) БёшбсгХШ, 
огит, т. послѣдователи, ученики Д. — 
Ь) ВётбоЛгёа, бгпт, п. ученіе Д. 
Бёбіз, Хсііз, асе. Хаа, Г. дочь Део (Це¬ 

реры), т.-е. Прозерпина (і*). 
БёбХиз; а, шп, посвященный Део (Це¬ 

рерѣ). 
БегЪё, ёз, і. городъ въ Ликаоніи, н. 

ІИѵЫ. — БегЪёІёз, ів, т. уроженецъ Д. 
БегЫсеѳ, пт, т. племя въ Маргіанѣ, 

въ Азіи. 
Бегсёііз, ів, Г. и Бегсёіб, йз, Г. си¬ 

рійская богиня, приравниваемая къ гре¬ 
ческой Афродитѣ (I). 
Бегібпа, ае, I. городъ въ Лигуріи, н. 

Тогіопа. 
БсисаІХбп, бпіз, т. сынъ Промеѳея, 

царь Фоіи въ Ѳессаліи, супругъ (Пир¬ 
ры. — Отс. БеисаІХбпёиз, а, ит, а<у. 
БТа, ае, асе. ап, і. древнее названіе 

о. Накса, н. Nаосіа (*(-). 
БіаЫіпісз, пт, т. народъ изъ пле¬ 

мени авлерковъ въ лугдунской Галліи, 
близъ нын. Мауеппе фёр. сіе Іа Загікё). 
БХаІіз, е, къ Юпитеру относящійся, 

юпитеровъ, напр. йатеп; арех (его 
жреца). 
БХапа, ае, Г. дочь Юпитера, сестра 

Аполлона, богиня охоты п луны. — Отс. 
БХапХиз, а, пт, принадлежащій или от¬ 
носящійся къ Діанѣ, и теіоп., относя¬ 
щійся къ охотѣ, охотничій; зиЪзі., БХа- 
пХшп, Хі. п. а) (вс. іетріит) храмъ Діа¬ 
ны. — Ъ) мысъ въ Испаніи, н. Бета. 
Бісіё, ёв, $. гора на Критѣ. — Отс. 

Бісіаепз, а, нт, асЦ. поэт. = критскій. 
Бісіуппа, ае, ?. прозвище охотницы 

Артемиды. — Отс. Бісіуппёшп, і, п. 
храмъ Діаны близъ Спарты. 
БЫб, йз или об. бпіз, і. дочь тирскаго 

царя Бела, супруга Сихея, основатель¬ 
ница Карѳагена. 
Бійута, бп, п. мѣсто въ области Ми¬ 

лета, съ святилищемъ Аполлона, кото¬ 
рое называлось БХб^тёбп, і, п. 
БХёзрХіёг, ріігіз, т. = Іиррііег. 
БІ&епіХа, ае? і. ручей въ землѣ са¬ 

бинской, н. Ьісепгй. 
Біпйупшз, і, т и Біпдута, бгпт, п. 

гора во Фригіи, посвященная Кибелѣ, 
которая поэтому называлась БіпЛутёпё, 
ёв, Г. 
БібсЬагёз, із, т. вольноотпущенникъ 

Цезаря. — Отс. БХбсЬагІппз, а, пт, а<у. 
БХбсІёіХаппз, і, т. сполна С. Ѵаіѳгіиз 

Б., римскій императоръ отъ 284—305 г. 
послѣ Р. X. 
БХб§;ёпёз, із, асе. ет и еп, т. имя 

мпогихъ философовъ: I) Б. Ароііопіаіез, 
философъ іонической школы.—II) циникъ, 
философъ изъ Синопы. — III) стоикъ, 
учитель Карнеада и Лелія. — ІУ) другъ 
М. Целія Руфа. 
БХбтёбёз, із, т. сынъ калидонскаго 

царя Тидея, преемникъ Адраста въ Ар¬ 
госѣ, основатель г. Арповъ (Агрі) въ 
Италіи. — Отс. БХбтёйёиз, а, ит, а<у. 
БХбпё, ёз, і. и БХбпа, ае, ?. титанка, 

мать Венеры; ото. о самой Венерѣ. — 
Отс. БХбпаеиз, а, ит, принадлежащій 
или относящійся къ Діонѣ (Вснррѣ •*]*). 
БХбпузХиз, Хі, т. I) два властителя 

сиракузскихъ, отецъ и сынъ. —- П) Б. Не- 
гасіеоіез, ученикъ Зенона, изъ Китія. — 
III) Б. Мадпез, азіатскій ораторъ, со¬ 
временникъ Цицерона.—IV) вольноотпу¬ 
щенникъ Цицерона; тк. его рабъ. 
БХбпузбз (-из), і, т. богъ Діонисъ, 

т.-е. Вакхъ. 
БірЬХІпз, і, т. I) греческій комиче¬ 

скій писатель изъ Синопы. — И) архи¬ 
текторъ въ Римѣ. 
БХруібп, і, п. ворота древнихъ Аѳинъ. 
Бігсё, ёз, I. и Бігса, ае, $. I) супруга 

ѳивскаго царя Лика (|). — 1і) источникъ 
къ сѣверо-западу отъ Ѳивъ въ Беотіи 
(*)-).— Отс.Бігсаеиз, а, ит, а<Ц., поэт.^= 
ѳивскій, беотійскій (*)*). 
Біз, Біііз, т. рѣже Біііз, із, т. Плу¬ 

тонъ; йотіпа Біііз, о Прозерпинѣ (•(•); 
пер., богъ ночи у кельтовъ. 
Вбйбпа, ае, и -ё, ёз, $. городъ въ 

Эпирѣ, извѣстный древнѣйшимъ грече¬ 
скимъ оракуломъ, находившимся въ ду¬ 
бовой рощѣ на горѣ Томарѣ. — теіоп.: 
а) = додонская дубовая роща (і*). — Ь) 
додонскіѳ жрецы. — Отс. 1) Ббйбпаеив, 
а, ит, додонскій, и поэт. = эпирскій. — 
2) Ббабпіз, пХйіз, Г. асу. (I). 
БбІаЪеІІа, ае, т. фамильное имя въ 

депз Согпеііа. 
Ббіорз, Ібріз, т. долопъ, ріиг. Б515- 

рез, ит, асе. аз, т. племя въ Ѳессаліи; 
его отрасль, на о. Скирѣ, прославилась 
морскими разбоями. — Отс. БбІбрХа, ае, 
Г. страна долоповъ, 
БбтХіХиз, а, пт, плебейское родовое 

имя; тк, аф*. — Отс. БбшХіХапиз, а, 
ит, а<у. 
Ббпйза, ае, I. островъ на Эгейскомъ 

морѣ, къ востоку отъ Накса, н. Зіепоза. 
Ббгез, ит, т. доряне, эллинское пле¬ 

мя, названное по имени Дора, сына Гел- 
лена. — Отс. 1) Ббгіецв, а, щп, дориче- 
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скій; а<іѵ. Ббгісё, по-дорически=по-гре¬ 
чески.— 2) Ббгіепзез, Іипц т. дорянѳ. — 
3) Ббгіпз, а, пт, дорическій (•)*). 
Ббгіз, Шз и Шз, Г. I) дочь Океана 

и Теѳіи, супруга Нерея; отс. = море 
(+). — И) супруга Діонисія I сиракуз¬ 
скаго/ 
Ббгуіаеш» (Богуіаит), і, п. городъ 

во Фригіи, нынѣ ЕзЫ 8кекг. — Отс. Б5- 
гуіепзез, Ішп, т. жители Д. 
Бгапсае или Бгап&ае, агшп, т. жи¬ 

тели персидской провинціи Дрангіаны. 
Бгёрапшп, і, п. и Бгёрапа, бгшп, п. 

городъ на западномъ берегу Сициліи, н. 

Тгарапі. — Отс. Бгёрапііагіиз, а, ит, 

аф.; ріиг. зиЪз*., Бгёрапііапі, бгит, ш 
жители Д. 
Бгбтбз, і, ш. равнина у Спарты, на 

которой юноши упражнялись въ бѣгѣ. 
Бгйепііа, ае, т. рѣка въ Галліи нар¬ 

бонской, впадающая въ Рону,н.2)мгшгсе. 
ВгШае (^Вгуібае), агит, т и Бгйі- 

Йез, пт, т. друиды, жреческая каста 
древнихъ кельтовъ. 
Бгйзиз, і, т. прозвище вѣтви дѳпііз 

Ілѵіаѳ и нѣкоторыхъ Сіаисііі. 

Бгуапіідёз, ае, т. сынъ Дріанта, т.-е. 
Ликургъ, царь ѳракійскій (*(-). 
Вгубрез, шп, т. племя пелазгійскоѳ 

(І*). — зіпд. Бг^орз, бріз, т. дріопъ. 
БйЪіз, із, т. рѣка въ бельгійской 

Галліи, н. ВоиЪз. 
БиіІІиз, а, ит, родовое имя. 
БйИсЬіит, іі, п, островъ на Іониче¬ 

скомъ морѣ, къ юго-востоку отъ Иѳаки, 
и-. Сиггоіагі (|). = Отс. ВйІісЫиз, а 
ит, а<Ц.; поэт. = улиссовъ. 
Вигосогібгит, і, п. главный города 

ремовъ въ бельгійской Галліи, н. Вкеітпз. 
В^таз, тапііз, т отецъ Гекубы, 

которая поэтому называлась Бутапіія 
ргоіез или (зиЬзі;.) одно В^тапііз, 
Шіз, Г. (і*). 
Вутае, агит, і. городъ въ Ахеѣ, н. 

КашгпИга. — Отс. Вутаеиз, а, иту 
аф.; ріиг. зиѣзі;., Вушаеі, бгипь, т. жи¬ 
тели Д. 
ВуггасЬХшп (БуггЬасЫит), іі, п. 

городъ въ греческой Иллиріи, ранѣе на¬ 
зывавшійся ЕрМатшіз, н. Вигагго. — 
Отс. БуггасЫпі и —ёпі, бгшп, т. жи¬ 
тели Д. 

Е, 
ЕЪбга, ае, I. укрѣпленный пунктъ въ 

тарраконской Испаніи, б. м. нын. Іхаг. 
ЕЪогасшп, і, п. городъ въ Британніи, 

и. Тогк. 
ЕЪйгбпез, ит, т. народъ въ бельгій¬ 

ской Галліи. 
ЁЬйзиз и—бз, і,Г. островъ съ соимен¬ 

нымъ городомъ, къ западу отъ Балеар¬ 
скихъ острововъ, н. Іѵгга или Уѵіда. 
ЕсЪаіапа, бгшп, п. главный городъ въ 

Мидіи, н. ИатаЛат. 
ЕсЬідпа, ае, і. Ехидна, мать Цербера 

и лернейской змѣи, чудовище подземнаго 
парства. — ОтСг ЕсЪМпаеиз, а, пт, 
&<у., сапіз, о Церберѣ (•(•). 
ЁсЬшабез, <1шп, асе. (Іаз, Г. группа 

изъ пяти острововъ въ Іоническомъ морѣ, 
н. Сшгоіагі. 
ЁсЬібп, бпіз, т. I) отецъ Пенѳея, 

супругъ Агавы (*(*). — Отс. ЁсЫбпМёз, 
ае, т. сынъ Эхіона, т.-ѳ. Пенѳей (•(■).— 
2) ЁсЬібпІпз, а, пт, аф\, и поэт. = 
еивскій,кадмейскій (і*).—И) сынъ Мерку¬ 
рія (*(■).— Отс. ЁсЬібпІпз, а, пт, ад). (|). 

Ёбезза, ае, I. I) городъ въ Македоніи, 
и. Ѵойкепа или Ѵосііпа. — Отс. Ёйез- 
заепз, а, пт, аф. — II) главный городъ 
осроепской провинціи въ Месопотаміи, 
и. Оггкоа или О/а. 
Ейбпі, бгит, т. ѳракійское племя 

(•(•). — Отс. Ёдбппз, а, пт, и Ёйбпіз, 
пШз, Г. эдонскій, и = ѳракійскій (*(•). 
Ёёіібп, бпіз, т. отецъ Андромахи и 

царь Ѳивъ киликійскихъ (*(•). — Отс. 
Ёёіібпёпз, а, пт, ай). 
Е^ёгІа, ае, I. нимфа, обладавшая про¬ 

роческимъ даромъ, по римскому миѳу, 
супруга Нумы Помпилія и его совѣтница 
въ религіозныхъ вопросахъ. 
Е^паііа, ае, I. въ народномъ языкѣ 

Опаііа, портовый городъ въ Апуліи, н. раз¬ 
валины у Тогге й'Едпазіа или Адпагго. 
Ё1аіёіпз,а,пт,отъЭлатародившійся(|). 
Еіаѵёг, ёгіз, т. притокъ Литера, н. 

АШег. 
Ёіёа, ае, I. городъ въ южной Италіи, 

н. СазіеІѴ а Маге сіеііа Вгиса, лат. 
Ѵеіга. — Отс. 1) Ёіёаіёз, ае, ш. элеецъ. 
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о Зенонѣ, основателѣ элейской фило¬ 

софской школы,—2) Ё1ёаі1сиз,а,ат, аф. 

Еіесіга, ае, асе. ат и у поэт, ап, і. 
I) дочь Атланта, мать Дардана. - II) дочь 
Агамемнона, супруга Пилада, сестра 
Ореста и Ифнгеніи. 

Ёіёіеиз, ёі, ш. прозвище Вакха ѵ+)«— 

Отс. Ёіёіёійез, ат, і. вакханки. 

Еіёиз, а, ат, см. Еііз. 
Ёіеазіп, зіпіз, асе. зіпет, зіпа и зіп, 

і. городъ въ Аттикѣ съ храмомъ Цереры^ 

н. Ьервгпа. — Отс. Ёіеизіпіаз и Ёіеа- 

зшиз, а, шп, аф. 

ЁІеиІЬёгбсШсез, ат, т. свободные 
КИЛИКІЙЦЫ. 

ЁИсХаз, Іі, т. „направляющій молнію*, 

прозвище Юпитера. 

Ёііз, Міз, асе. Мет, Ііп и Ііт, аЫ. 

Ше и 1і, і. область въ Пелопоннесѣ съ 
соименнымъ городомъ, театръ олимпій. 

скихъ зрѣлищъ. — Отс. 1) Ёіёиз и Ёішз, 

а, ат, элидскій, изъ Элиды; въ ріиг. 

зиѣзі., Ёіёі (ЁШ), бгат, т. жители 
Элиды.— 2) ЁІІаз, абіз, Г. элидскій (*[*). 

Ёіізза (ЁПза), ас, I*. другое имя 
Дидоны, царицы карѳагенской. 

Ёібгаз, і, т. рѣка на о. Сициліи, н. 

Аіёііаго, у устья АЪгззо; у ея истока 
городъ Ёібгиз, і, I'., н. развалины Мигъ 
Лссі, по другимъ нын. Соігззео 8. Ег- 
Ігрро. — Отс. 1) Ёібгіпз, а, ат, аф. 

(I).— 2) Ёіогіпі, бгат, т. жители Э. 

Еірёпбг, бгіз, асе. бга, т. одинъ изъ 
товарищей Улисса (-(*). 

Еіозаіез, Іит, т. галльское племя въ 
Аквитаніи, въ нын. Сопйотоіз. 
Еіутаіз, таШз, Г. персидская область 

на западѣ нын. провинціи Ирана.— Отс. 
Ёіутаеаз, а, ат, абріиг. зиѣзі., 
Ёіутаеі, бгит, т. обитатели Э. 

Ёіузіит, Іі п. Елнсейскія поля, мѣсто 
пребыванія праведныхъ въ царствѣ мер¬ 

твыхъ.— Отс. ЁІузХаз, а, ит, аф. 

ЁтіііЫа, ае, і. древнее названіе Ма¬ 

кедоніи; позднѣе область Македоніи; у 
поэт, смежная съ нею Ѳессалія.— Отс. 

1) ЁтаШз, іЫбіз, і. эмаѳійскін, поэт. 

= ѳессалійскій; ріиг. зиѣзі.. ЕшаіШез, 
піериды (•)*).— 2) ЁтаіЫиз, а, ит, аф.; 

поэт. = македонскій, ѳессалійскій. 

Етрёббсіёз, із п і, асе, ет и еп, т, 

греческій философъ изъ Агригентѣ на о. 
Сициліи, пиѳагореецъ. — О^с- Етрё- 

<1бс1ёиз,а, ит, аф.; зиѣзі., Етрёббсіёа, 

бгат, п. ученіе Э. 

Епсёіабаз, і, т. имя одного изъ гиган¬ 
товъ (■(*). 

Ешіутібп, бпіз, т. отецъ Этола, за¬ 

стигнутый Селеною въ Карій спящимъ 
на горѣ Латмѣ и съ тѣхъ поръ спящій 
вѣчнымъ сномъ. 

Еп^бпазі(п), „на колѣняхъ лежащій*, 

созвѣздіе сѣвернаго полушарія. 

Еп^убп, і, п. городъ и община на о. 
Сициліи, н. Осип, тк. Еп^иіоп, откуда 
Еп§иіпиз, а, ит, аф.; ріиг. зиѣзі., 
Еп^піпі, бгит, т. жители Э. 

Ёшреиз, рёі и рёоз, ѵос. реи, т. I) 

рѣка въ Ѳессаліотидѣ, н. Сагізза. — 

И) рѣка въ Піеріи въ Ѳессаліи. 

Еппа (Неппа), ае, і, городъ на о. Си¬ 

циліи, я. Сазіго Ѳіоѵапт. — Отс. 1) Еп- 

паеиз (Непп.), а, иш, аф.— 2) Еппепзіз, 
е, аф.; ріиг. зиѣзі., Еппепзез, Іит, т. 

жители Э. 

Еппіиз, Іі, т. одинъ изъ древнѣйшихъ 
поэтовъ (его родина г. Рудіи въ Кала¬ 

бріи). 

Епісііа, ае, Г. городъ на о. Сициліи, 

н. Епіёііа. — Отс. ЕпіеШпаз, а, ит, 

аф.; ріиг. зиѣзі., ЕпіеШпі, бгит, т. 

жители Э. 
Ёбз, і. и (у поэтовъ) Ёбз, I. I) утрен¬ 

няя заря, чисто^лат. Аигога. — II) теіоп. 

— востокъ.— Отс. Ебиз и (у поэтовъ) 

Ёбиз, а, ит, восточный; зиѣзі., Ёбиз, і, 
т. а) утренняя звѣзда, денница (*)*). — 

ѣ) теіоп. = востокъ (I). 

Ёратшопбаз, ае, т. полководецъ ѳив- 

скій, одержавшій побѣду при Мантинеѣ 
надъ спартанцами и павшій въ этомъ 
сраженіи (362 г. до Р. X.). 

Ёрііёзаз, і, Г. одинъ изъ двѣнадцати 
іоническихъ городовъ въ Малой Азіи, 
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н. деревня Ауаваіик. — Отс. ЁрЪёзІиз, 
а, нт, асу. 
ЁрЬуга, ае, и — ё, ёз, Г. I) морская 

нимфа (*)■). — II) древнее названіе Ко¬ 
ринѳа (і*).— Отс. 1) ЁрЬугаеиз, а, ит, 
асу. = коринѳскій (•(*).—2) ЁрЬугёХиз, 
а, ит, эфнрскій = коринѳскій. 
ЁрХсЬагтиз, і, т. философъ и драма¬ 

тургъ, ученикъ Пиѳагора. 
ЁрХсга1ё8,із, „побѣдоносный®, оПомпеѣ. 
Ёрісйгиз, і, т. знаменитыя греческій 

философъ съ о. Сама, основатель эпи¬ 
курейской школы. — Отс. ЁрХсйгёиз и 
іііз, а, ши, асу.; ріиг. зиЪзІ., ЁрХсйгёі 

(Ерісигіі), бгиш, т. ь пику рейды (по¬ 
слѣдователи, ученики Эпикура). 
ЁрХсІаигбз, і, Г. I) городъ въ Далматіи, 

н. Васкиза ѵесскга. — II) городъ въ Арго- 
лидѣ съ храмомъ Эскулапа, н. РШаиго.— 
Отс. ЁрМангГнз, а, шп, а<у.; зиЪзі., 
ЁрХйаигХиз, Хі, т. = Эскулапъ (у). 
ЁрХтёіЪеиз, ёі и ёоз, т. братъ Про- 

меѳея. — Отс. ЁрІтёіЬіз, ШХсІіз, Г. дочь 
Эпимеѳея, т.-е. Пирра (і*). 
ЁрХрЬапёа ( — іа ), ае, Г. городъ въ 

Киликіи, нынѣ 8ег[ап(іасаг. 
Ёрігаз (Ёрігбз), і, і. область сѣвер¬ 

ной Греціи. — Отс. 1) Ёрігепзіз, е, 
асу.— 2) Ёрігбіёз, ае, ш. уроженецъ Э.; 
ріиг. Ёрігбіае, агиш, т. жители Э.— 
3) Ерігбіісиз, а, ат, асу. 
Ецішз ТиіХсиз, і, т. небольшой го¬ 

родъ въ южной Италіи, н. Сазіеі Ргапсо. 
Ёгапа, ае, Г. мѣстечко въ Киликіи. 
Ёгазіпиз, і, т. рѣка въ Арголидѣ, н. 

Керкаіагі. 
Ёгаіо, йз, Г. муза эротической поэзіи; 

какъ нарицательное имя == муза (*{-). 
ЁгаіозіЬёпёз, із, т. знаменитый гре¬ 

ческій математикъ, географъ, поэтъ и 
философъ (род. 276, ум. 196 или 194 г. 
до Р. X.). 
ЕгёЬиз, і, т. I) Мракъ, сынъ Хаоса, 

отецъ Эѳира и Дня. — П) подземное 
царство, царство умершихъ. 
ЁгесЫЬеиз, ёі, т. царь аѳинскій.— 

Отс. 1) ЁгесЫЬёиз, а, ит, аф. (*}•).— 

2) ЁгесЫЫёае, агит, т. потомки Э., 
какъ нариц. имя = аѳиняне (|). — 
3) ЁгесЫЫз, ІЫдіз, I. дочь Э., т.-ѳ. 
Ориѳія и Прокрида (*(*). 
ЁгеігХа, ае, Г. I) городъ въ Ѳессаліи. — 

II) городъ на о. Евбеѣ, н. Раіаео-Са- 
8іго. — Отс. 1) Ёгеігісиз, а, ит, асу.; 
ріиг. зиЪзІ., ЁгеігХсі, бгит, т. (зс. рЫ- 
ІозорЬі) ,эретрійская (философская) школа 
(ученики Менедема); они же ЁгеШасі, 
бгит, т. — 2) Ёгёігіепзіз, е, асу.; ріиг. 
зиЬзі., ЁгеігХепзез, Іит, т. жители Э. 
Егёіит, і, п. древній сабинскій городъ 

на^Тибрѣ, н. СгеЬопа. 
ЕгісІііЬбпІиз, Хі, т. I) царь аѳинскій 

послѣ изгнанія Амфиктіона (*(■).—II) царь 
троянскій, отецъ Троса (•(*).—Отс. ЁгісЬ- 
іХібпХиз, а, ит, асу.; какъ нарицатель¬ 
ное имя, а) = аѳинскій. — Ь) троян¬ 
скій (*(■). 
ЕгХсЕапиз, і, т. I) миѳическое и поэти¬ 

ческое названіе рѣки По (Расіиз) въ Ита¬ 
ліи (■[■).— II) созвѣздіе. 
ЁгХдбпё, ёз, Г. дочь Икара, перемѣ¬ 

щенная на ^нѳбо, какъ созвѣздіе Уіг^о 
(1*).— Отс. ЁгХдбпёХиз, а, ит, асу. (у). 
ЁгХ§бпиз, і, т. притокъ іксія въ Ма¬ 

кедоніи, н. Тгета. 
ЁгІпув(Егіппуз), уоз, I. эриннія, фу¬ 

рія, богиня мщенія; пер., ярость, тк. 
бичъ (■(*). 
ЁгХрЬуІа, ае, і. и -ё, ёз, Г. супруга 

Амфіарая. 
Ёгусіпиз, Ёгусиз, см. Егух. 
ЁгутапІЬбз, і, т. I) горы въ Арка¬ 

діи, н. Хігіа (і).— Отс. 1) Ёг^шапіШз, 
Хёоз, асе. ріиг. ХДаз, 1. эриманѳскій (•(•). — 
2) ЁгутапШиз, а, ит, асу.—II) рѣка 
на границѣ Элиды, впадающая въ Алфей, 
н. Вкішгігапа. 
ЁгузісЬіЬбп, ІЬбпіз, т. сынъ ѳессалій¬ 

скаго царя Тріопа (у). 
Ёгуіііёа, ае, I. небольшой островъ въ 

Гадитанскомъ заливѣ. — Отс. ЁгуіЬёіз, 
ПіёШз, Г. асу. (і*). 
Ёгуііігае, агиш, І. I) городъ въ Это- 

ліи. — II) одинъ изъ двѣнадцати іоничѳ- 
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скихъ городовъ въ Малой Азіи, на полу¬ 
островѣ Эриѳреѣ противъ острова Хія.— 
Ото. ЁгуіЬгаепа, а, шп, асу.; іегга или 
одно Ёгуііігаеа, ае, Г. область г. Э.; 
ріиг. зиѣзі., Ёг^іЬгаеі, бгшп, ш. жи¬ 
тели Э. 
ЁгуіЬгаепш таге, Эритрейское или 

Чермяое море. 
Ёгух, гусіз, т. гора и городъ на о. 

Сициліи; гора тк. Ёг^соз топз, нынѣ 
Мопіе <к 8ап Оіиііагш. — Отс. ЁгусІ- 
ппэ, а, пт, эрикскій, Уепиз Егусіпа и 
одно Ёгусіпа, ае, і. Венера, имѣвшая 
знаменитый храмъ въ Э. 
ЕздпШае (Ехдпіііае и Аездпіііас), 

агат, і. Эсквилійская гора, наибольшій 
изъ семи холмовъ Рима, обычное мѣсто 
казни и погребенія рабовъ и осужден¬ 
ныхъ. — Отс. 1) ЕздпШагІпз, а, пт, 
ай). — 2) ЕздпШппз, а, пт, асу. — 
3) ЕздпШиз, а, пт, афЧ (*}*). 
ЕзпЫі (Езитіі), бгиш, т. кельтскій 

пародъ въ Нормандіи, по сосѣдству съ 
авлѳрками 
Ёіёбсіёз, із и ёоз, т. сынъ Эдипа, 

братъ Полиника. 
Еігйгіа, ае, і. область иъ Италіи, н. 

Тозсапа. — Отс. Еігпзсиз, а, пт, этрус¬ 
скій; ріиг. зиЪзі., Еігпзсі, бгпт, т. 
этруски, жители Этруріи. 
ЕпЪоеа, ае, Г. островъ иа Эгейскомъ 

морѣ, н. ІГедгоропіе. — Отс. ЕпЪбІспз, 
а, пт, а) евбейскій. — Ь) поэт. = кум- 
скій, игЬз, Кумы (такъ какъ Кумы —ко¬ 
лонія евбейская); саппеп, оракулъ кум- 
ской Сивиллы (|). 
ЕпсІШз, із, т. I) философъ изъ Мо¬ 

гары, глава мегарской школы. — II) ма¬ 
тематикъ въ Александріи. 
Ептёпёз, із, т. полководецъ Але* 

ксандра В. 
Ептёпіз, Ійіз, Г. ріиг. ЕитёпХйеэ, 

евмениды (= благосклонныя), эвфем. на¬ 
званіе фурій. 
Ептоірпз, і, т. сынъ Посейдона, вои¬ 

тель и жрецъ Деметры, поселился въ Ат¬ 
тикѣ и ввелъ элевсинскія мистеріи. —• 

Отс. ЕптоІрШае, агшп, т. знатная фа¬ 
милія въ Аѳинахъ, жрецы элевсинскихъ 
мистерій. 
ЕирЬогЬпз, і, т. троянецъ, душа ко¬ 

тораго, по убѣлсденію Пиѳагора, послѣ 
разнообразныхъ странствій, очутилась въ 
его тѣлѣ (•[*). 

ЕпрЬгаіёз, із и і или ае, асе. еп, т. 
главная рѣка въ западной Азіи; теіоп. =« 
народы, обитавшіе по р. Евфрату или — 
народы Азіи. 

ЕигірМёз, із, і,- асе. еш н еп, т. гре¬ 
ческій трагикъ въ Аѳинахъ. — Отс. ЕпгІ- 
рШпз, а, пш, аф. 
Еигбра, ае, Г. и Епгбрё, ёз, ?. I) дочь 

финикійскаго царя Агенора, мать Ми- 
носа.—Отс. Епгбраеиз, а, пт, къ Европѣ 
относящійся или принадлежащій (•}•). — 
II) по ея имени названная часть свѣта. — 
Отс. Еигбраепз, а, пт, ай). 
Еигбіаз, ае, т. главная рѣка въ Ла¬ 

коніи, н. Базгігроіато. 
Епгубатаз, апііз, т. „широковласт¬ 

ный", прозвище Гектора (|). 
Епгуйісё, ёз, $. I) супруга Орфея 

(у). — II) бабушка Александра В., мать 
Филиппа, вдова царя Аминта II. 
Епг^шійёз, ае, т. сынъ Еврима (авгу¬ 

ра), т.-е. прорицатель Телемъ (•}•). 
Епгупбтё, ез, і. дочь Океапа и Тѳ- 

ѳіи, мать Левкоѳои (|). 
Еигуруіиз, і, по. I) сыпь Геракла, 

парь на о. Коѣ (1*).— II) сынъ Эвемона, 
одинъ изъ предводителей подъ Троею (*)•). 
ЕигузіЬеііз, ёі, асе. ёпт и ёа, т. сынъ 

паря микенскаго Сѳснела (*)*). 
Еигуіиз, і, т. царь въ Ойхаліи на 

Евбеѣ, отецъ Іолы и Дріопы (|).— Отс. 
Епг^ііз, іІЛоз, І. дочь Еврита, т.-е. 
Іола (!). 
Еиіегрё, ёз, Г. „услаждающая", муза 

музыки (і*). 
Епігбріпз, XI, пь, ІГСаѵшз, римскій 

историкъ, жившій въ срединѣ IV вѣка 
послѣ Р. X. 
Еѵадпё (Епайпе), ёз, Г. супруга Ка- 

ланея, одного изъ „семипротивъ Ѳивъ"(і). 
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Ёѵап (Еиап), ш. прозвище Вакха (*)*). 
Ёѵапйег (Еиашіег), <ігі, т. и Ёѵап- 

<1гиз (Еиапйгиз), йгі, т. сынъ Герма и 
Карменты, основатель ^города на Пала¬ 
тинскомъ холму.—Отс. ЕѵапйгХиз (Еиап- 
сігХаз), а, ши, асЦ. (*)*). 

Еѵёпиз (Еиепиз-), і, т. царь въ Это- 
ліи ирѣка, названная по его имени.— 
Отс. Еѵёпіппз (Еиёшшіз), а, ит,асу.(*|*). 
ЁѵХаз, (ЕиХаз), асііз, Г. вакханка (*)*). 
ЕѵХив (ЕиХиз), Хі, т. прозвище Вакха. 

Е. 
ЕаЪагіз, із, т. рѣка въ землѣ сабин¬ 

ской, притокъ Тибра, н. Раг{а (•(•). 
ЕаЪХиз, а, ши, родовое имя. — Отс. 

ГаЪХаппз, а, ит, асу., іогпіх или агсиз 
(сооруженіе цензора Ев. Фабія Максима 
Аллоброгскаго). 
ЕаЪгаІёгХа, ае, Г. городъ вольсковъ на 

рѣкѣ Трерѣ, н. Раіѵаіега. — Отс. ЕаЪга- 
Іегпиз, а, ит, асу.; ріиг. зиЪз!., ЕаЪга- 
Іегпі, бгищ, т. жители Ф. 
ЕаЪгХсХиз, а, ит, родовое имя. — Тк. 

асу. = Фабриціевъ, ропз, соединявшій 
островъ Эскулапа съ городомъ, н. Ропіе 
(іі-дгшЫго сарі (і*).— Отс. ЕаЪгісХапиз, 
а, иш, а<Ц. 
Еаезйіае, агит, Г. городъ въ Этруріи, 

и. Ръезоіе. — Отс. Еаезйіапиз, а, иш, 
асу.; тк. зиѣзі., житель Ф. 
ЕаІсХйХиз, а, иш, родовое имя.— Отс. 

ЕаІсІйХапиз, а, иш, асу. 
Е&ІёгХі, бгиш, т. главный городъ фа- 

дисковъ, н. раззалицы у Сіѵііа Савіеі- 
Іапа. 
Еаіепшз а&ег, фалернская область въ 

Кампаніи, славившаяся виномъ. — Отс. 
Е&іегпиз, а, иш, асу.; зиѣзі., Еаіегаит, 
і, п. а) (вс. ѵіпит), фалернское (вино). — 
Ъ) (вс. ргаесПшп) фалернское помѣстье 
Помпея. 
Еаіізеі, огиш, ш. I) племя въ Этру¬ 

ріи. — И) теіоп. = Еаіегіі, главный го¬ 
родъ фалисковъ. — Отс. Еаіізсиз, а, ит, 
асу., отс. ех Еаіізсо, изъ области фали¬ 
сковъ. 
ЕаппХпз, а, иш, родовое имя.—Отс. 

ЕаппХапиэ, а, иш, асу. 
Еапши, і, п. городъ въ Умбріи, и. 

Рапо. 
Еашша, і, т. древній царь въ Лаціи, 

внукъ Сатурна, отецъ Латина; послѣ 
смерти былъ почитаемъ какъ лѣсной или 
полевой богъ, позднѣе смѣшиваемый съ 
аркадскимъ Паномъ подобно тому, какъ 
Еаипі съ греческими панами. 
ЕаизІХІаз, аііз, Г. плодородіе, какъ бо¬ 

жество (і). 
Еаизійіиз, і, т. по сказанію, пастухъ 

албанскаго царя Амулія, спасшій братьевъ 

Ромула и Рема и воспитавшій ихъ съ по¬ 
мощью своей супруги Акки Ларенціи. 
ЕаѵепІХа, ае, Г. городъ въ Галліи цпс- 

паданской, н. Раёпга. 
Еаѵопіиз, Хі, т. теплый западный вѣ¬ 

теръ, зефиръ. 
Еёпезіеііа (рогіа), ае, Г. небольшія 

ворота въ Римѣ, вѣроятно, на Палатин¬ 
скомъ холму (•)*). 
Еёгепііпшп, і, п. I) городокъ въ обла¬ 

сти герниковъ, на ѵіа Ьаііпа, нынѣ Ре- 
гепіо.— Отс. 1) ЕёгепНпиэ, а, иш, асу.; 
сариі адиае Регепііпае и одно сариі Ге- 
гепііпиш, источникъ рѣчки *у Ф. (н. ру¬ 
чей Сотассіііоіа). — 8иЬзі., Рёгепііпа, 
ае, Г. (зс. <1еа), ферентинская богиня. — 
2) Еёгепііпаз, аііз, Г. асу.; ріиг. зиЬзІ., 
Еёгепііпаіез, иш, т. жители Ф. — II) го¬ 
родъ въ Этруріи, н. Регепігпо. 
ЕёгёІгХиз, Хі, т. прозвище Юпитера, 

которому приносили и посвящали зроііа 
оріша. 
Еёгопіа, ае, Г. богиня сабинская; 

важнѣйшее ея святилище находилось въ 
Этруріи у г. Капены. 
ЕезсеппХа, ае, Г. и ЕезсеппХиш, Хі, п. 

городъ въ Этруріи, н. Сіііа Сазіеііаш 
или, быть можетъ, вѣрнѣе Ѳаііезе.— Отё. 
Еезсеишпиз, а, иш, асу.; въ част., Гез- 
сеппіпі ѵегзиз, праздничныя пѣсни, позд¬ 
нѣе насмѣшки и ругательства въ стихо¬ 
творной формѣ, впервые появившіяся въ 
Фесценніи. 
ЕіЪгёпиз, і, т. рѣка въ Лаціи, н. 

РіЬгепо. 
Еісапа, ае, Г. городъ, въ Лаціи, п. Те- 

пиіа йі Вгадопсеііо. 
Еісйіёа (Еісиіпёа), ае, $. городъ въ 

области сабинской. — Отс. Еісйіепзіз 
(Еісиіпепзіз), е, асу.,іп Еісиіпѳнзі, въ об¬ 
ласти города Ф.; ріиг. зиЬзІ., Еісйіеп- 
зез (Еісоіепзсз), Хит, т. жители Ф. 
Еісіёпае, агиш, Г. и Еійёпа, ае, Г. 

городъ въ области сабинской, н. разва¬ 
лины у Сазіго СгіиЫІео. — Отс. Еіііёцаз, 
аііз, ай).; ріиг. зиЬзІ., Еійёпаіез, Хиш, 
т. жители Ф. 
ЕійспІХа, ае, Г. городъ въ Галліи Цио- 



ШІиз — 751 — СаШ 

паданской, вѣроятно, нын. Вогдо 8, Во- 
тіію. 
РісІХиз (деп. Іі) Бенз (Оіиз), т. въ 

клятвахъ: рег Бейт Рісііит, тк. те Біиз 
Рісііиз, ей-Богу! клянусь Богомъ! 
РітЪгХа, ае, т. (Са^из Біаѵіиз), другъ 

и товарищъ Марія. 
Рігашт, і, п. городъ въ шщенской 

области, н. Жегто. — Отс. Рігтапиз, а, 
иш, асЦзиЬзі., а) Рігтапит, і, п. 
помѣстье у Ф. — Ь) Рігтапі, бгит, т. 
жители Ф. 1 
ГІатІпХиз, а, от, родовое имя; тк. 

асі). — Отс. РІатМашіз, а, пт, асЦ. 
Гіауіпа, ае, і. городъ въ Этруріи, нын. 

Теапо (Тіапо). — Ріаѵіпіиз, а, ит, 
(I-). 

РІауХиз, а, ит, родовое имя. — Отс. 
ПатІапиз, а, ит, асу. 
Йога, ае, і. богиня цвѣтовъ, богиня 

весны. — Отс. Рібгаііз, е, относящійся 
или касающійся Флоры; зиЬзі., РІбгаІХа, 
іиш и Хбгат, п. празднество въ честь 
Флоры. 
Рійтеиіапа рогіа, „Рѣчныя ворота" 

въ Римѣ. 
Ропіёіііз, а, ит, родовое имя. — тк. 

асу. — Отс. Роп^апиз, а, ит, а<у. 
Рбгепіит, і, п. городъ въ Апуліи, н. 

Жогепго. 
Рогтіае, агит, Г. городъ аврунковъ 

въ Ланій, н. Моіа йі Ѳаёіа.—Отс. Рог- 
тіашіз, а, ит, асу.; ріиг. зиЬзі., Рог- 
тіаиі,бгит, т. жители Ф.; РоппХапшп, 
і, п. (зс. ргаебіит) формійское помѣстье. 
Рбгіііі, бгиш, т. мѣстечко въ сабин¬ 

ской области, н. Сіѵгіа Тошшаза. 
Рогиш, і, п. названіе городовъ: 1) Р. 

Арріі,городокъ на Аппіевой дорогѣ, нынѣ 
8. Бопаіо. — 2) Р. Аигсііит, мѣстечко 

О' 
баіжіі, бгит, т. народъ въ аквитан- 

ской Галліи, въ нын. Рауз сіе Ѳеѵаийоп 
въ Севеннахъ. 

6Ші, бгит, т. городъ въ Лаціи, не¬ 
далеко отъ нын. Ьадо сіі Сазіідііопе.— 
Отс. СаЫпиз, а, ит, а<у.; ріиг зиЬзі., 
ОаЪіпі, бгит, т. жители Г. 
ОаМпІиз, а, ит, римское родовое 

имя. — тк. асу. — Отс. ОаЫпХашіз, а, 
ит, а<у. 
басіёз, Хит, Г. городъ въ бетической 

Испаніи, н. Сайіх. — Отс. басШашіз, 
а, ит, а^.; ріиг. зиЬзі., Оасіііапі, бгит, 
т. жители Г. 
СасіШі, бгит, і. народъ въ сѣверо- 

западной Африкѣ. — Отс. баеібіиз, а, 
ит, асу.; поэт.=африканскій, ливійскій. 

на Авреліевой дорогѣ, н. Мопіе Аііо.— 
3) Р. Согпеііі, городъ лингоновъ въ Цис- 
паданской Галліи, н. Ітоіа. — 4) Р. Оаі- 
Іогит, мѣстечко въ Циспаданскои Галліи, 
н. Сазіеі Жгашо. — 5) Р. ІйШ или Ій- 
ІХит, городъ въ нарбонской Галліи, и. 
Жщиз.— 6) Р. ѴосопХі, городъ въ нар¬ 
бонской Галліи, н. Хе Ьис или Вгадиіг 
дпап (въ Провансѣ). 
Ргё^еііае, агит, Г. городъ вольсковъ 

въ Лаціи, н. Сергапо.— Отс. Ргёдеііа- 
пиз, а, ит, асу.; ріиг. зиЬзі., Ргё^еі- 
Іапі, огит, т. жители Ф. 
Ргсдёпае, агит, і. городъ въ Этруріи, 

при нын. Оиійо. 
Ргепіапі, бгит, т. отрасль самнитовъ 

въ юго-восточной Италіи, н. ЖогЬоге. 
РгйзХпо, бпіз, ш. городъ вольсковъ въ 

Лаціи, н. Жгозіпопе. — Отс. РгйзХпаз, 
аііз, асу.; ріиг. зиЬзі., РгйзХиаіез, ит. 
т. жители Ф. 
ГйсХпиз, і, ш. озеро въ южной Италіи, 

н. Ілдо йі Сеіапо. 
ГйНиз, а, ит, родовое имя; тк. асі]. 
РиІШае, агит, Г. городъ самнитовъ, 

вѣроятно нын. Мопіе Жизсопе. 
РиІ^Ыа, ае, і. городъ въ Умбріи, и. 

ЖоЫдт. — Отс. РиІ^Хпаз, аііз, асу. 
РиІѵХиз, а, ит, родовое имя. — Отс. 

РиІуХазіёг, зігі, т. подражатель Фуль- 
вія (о Постуміи). 
Рипді, бгит, т. приморскій городъ 

въ Лаціи, н. Жопйі. — Отс. Ршніапиз, 
а, ит, асу.; ріиг. зиЬзі., Рипдйпі, бгит, 
т. жители Ф. 
Ригіпа, ае, і. римская богиня. 
РйгІиз, а, ит, родовое имя; тк. асу.— 

Отс. Рйгійпі, бгит, т. солдаты Фурія 
Камилла. 

О&Іиз, а, см. Са,зиз. 
Оаіаезиз (Саіёзиз), і, т рѣка въ юж¬ 

ной Италіи, н. Ѳаіазо. 
Ѳ&іаіае, агат, т. кельтское племя, 

переселившееся въ третьемъ столѣтіи до 
Р. X. во Фригію. — Отс. ОаШХа, ае, і. 
область этихъ галатовъ, н. ЩаЫ Апаг 
йоіі и Кагатап. 
ОаІЪа, ае, т. прозваніе Сулышціева 

рода.— Отс. ОаІЫапі. бгит, т. привер¬ 
женцы (партія императора) Гальбы. 
Оаіёбіае, агат, т. сицилійскіе толко¬ 

ватели знаменій. 
Саііаесі, бгит, т. племя въ тарракон- 

ской Испаніи, 8а покореніе котораго 
Брутъ получилъ прозвище Оаііаесиз. 

1. ОаИі, бгит, т. многочисленное 
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кельтское племя, жившее первоначально 
между Рейномъ и Гаронной; 8іп&. Саі- 
Іпз, і, т. галлъ. — Отс.: 1) СаШа, ае, 
і. Галлія, которая дѣлилась римлянами 
на СаШа Сізаіріпа, или Сііегіог, или 
Тодаіа (въ сѣверной Италіи) и СаШа 
Тгапзаіріпа, или Шіегіог, или Сотаіа 
(Франція). — Послѣдняя распадалась на 
СаШа ХагЬопепзіз, или Ъгасаіа, или рго- 
ѵіпсіа (нын. Лангедокъ и Провансъ), 
Адшіапіа (на югѣ между Луарою и Пи¬ 
ренеями), СаШа Ьп&сіщіепзіз (часть Цо- 
варевой СеШса, между Луарою, Сеною, 
Марной и Соною) и СаШа Веідіса (нын. 
Бельгія и часть Голландіи до Рейна); 
ріиг. СаШае = Заальпійская Галлія. — 
2) СаШсаппз, а, пт, галльскій (изъ Саі- 
Ііа ргоѵіпсіа). — 3) СаНХсиз, а, пт, 
галльскій, а&ег, часть Умбріи; зиѣзі;., 
ОаШса, ае, і. (зс. зоіеа), обувь по¬ 
селянъ. 

2. Саііі, см. Саііиз II. 
СаІІо&гаесХа, ае, $. = баіаііа (см. 

Ѳаіаіае) 
1. Саііиз, і, т. I) рѣка во Фригіи, 

н. Касізкази. — Отс. СаШспз, аг, пт, 
аф., поэт. ~ фригійскій, троянскій. — 
П) (отсюда названные) Саііі, бгат, ш. 
жрецы Кибелы, тк. зіп^. Саііиз, і, ш.— 
Отс. СаШспз, а, пт, аф., іпгѣа, т.-е. 
(пер.) жрецы Изиды (такъ какъ священно- 
служеніе этой богинѣ уподоблялось слу¬ 
женію Кибелы *[•). 

2. Саііиз, і, ш. римское прозвище. 
СатёШп, бпіз, т. седьмой мѣсяцъ 

аттическаго года, приблиз. нашъ январь. 
Сап&агХ<1ае и Сап&агХйез, шп, асе. 

аз, т. племя на дельтѣ Ганга. 
Сап&ёз, із, асе. ет и еп, аЫ. ё, т. 

главная рѣка Индіи. — Отс. 1) Оап^Ш- 
спз, а, пт, аф. (*{*). — 2) Сап&ёііз, IX- 
сПз, і. аф., поэт. = индійскій. 
Сыфпёйёз, із, асе. ет и еп, т. сынъ 

троянскаго царя Троса, любимецъ Зевса 
и въ качествѣ такового чашникъ боговъ, 
позднѣе перемѣщенный въ число звѣздъ 
подъ именемъ водолея. 
Оагашапіез, пт, т. народъ во вну¬ 

тренней Африкѣ, въ нын. Реезап.—Отс. 
СагашапіХспз, а, пт, и Сагатапііз, іХ- 
йіз, $. аф. 
Саг^апиз, і, т. горная отрасль въ 

Апуліи, н. Мопіе йі В. Апдеіо (|). — 
Отс. Оаг&аппз, а, пт, аф. (*)*). 
Саг&арЫё, ёз, долина и ручей Діа¬ 

ны у Платей въ Беотіи (■(*). 
Саг^ага, бгшп, п. вершина горы Иди 

къ Мисіи (-(*). 
Саг&еііпз, і, ш. демъ въ Аттикѣ, мѣ¬ 

сто рожденія Эпикура, который отсюда 
и называется баг^еШаз. 
Ѳагапша, ае, т. рѣка въ Галліи, 

вытекающая изъ Пиренейскихъ горъ,, 
нынѣ Іа Сагоппе.— Отс. Сагапші, бгшп, 
ш. жители береговъ Г. 
Саіез, пт, т. племя въ Аквитаніи, 

въ нын. Сайге. 
Саигаз, і, т. гора въ Кампаніи, соб. 

часть горной цѣпи, которой западная 
часть называется Оапгиз, восточная — 
Маззісиз, сѣверная — Раіегпиз, н. ЛГоп- 
іе Ѳаиго (въ Тегга йі Ьаѵого). 
Сага, ае, I. городъ въ Палестинѣ, 

еще теперь Стоят или Скат. 
СёЬеппа, ае, і. см. СеЬеппа. 
Сейгбзі (СеагбзХі), бгат, т. жители 

Гедрозіи. — СейгбзХа, ае, I. область 
Персіи, занимавшая ббльшую часть нын. 
Белуджистана (Мекгап). 
Оеійптпі (не Сеійпппі), бгат, т. 

бельгійское племя, находившееся подъ 
властью нервіевъ. 
Сёіа, ае, Г. городъ на о. Сициліи, въ 

нын. Тегга ЯГиоѵа.—Отс. 1) Сёібпз, а, 
пт, аф. (*[•). — 2) Сёіепзез, Хит, т. 
жители Г. 
бёіаз, ае, ш. рѣка на южномъ берегу 

Сициліи, н. Шише дл Скіояяо (*(•). 
СеІІХпз, а, пт, родовое имя. 
бёібпі, бгат, т. скиѳское или сар¬ 

матское племя по рѣкѣ Борисѳену (Днѣ¬ 
пру, въ нын. Украйнѣ); зіпд. Оёіоппз, і, т. (+). # 
СёпаЪпт, і, п. городъ карнутовъ въ 

кельтской Галліи, н. Огіёапз. — Отс. 
ОёпаЪепяіз, е, аф.; ріпг. зиѣзі;., Оёпа- 
Ъепзез, Хит, т. жители Г. 
Сёпаппі, бгат, т. племя въ Реціи (*(*). 
Оёпата (не Сепёѵа), ае, і. городъ 

аллоброговъ въ нарбонской Галліи, и. 
Женева. 
СёпХІаІіз, е, прозвище Діаны, покро¬ 

вительницы родовъ (і). 
Сёпйа, ае, Г. приморскій городъ въ 

Лигуріи, н. Сетѵа. 
СёгаезіХспз рогіпз, гавань у города 

Тея въ Іоніи. 
Сёгаезібз и -из, і, І. портовый городъ 

на Бвбеѣ съ соименнымъ мысомъ, н. 
Сегезіо, по другимъ Казігі. 
Сег&бѵіа, ае, і. городъ арверновъ ві 

аквитанской Галліи, близъ нын. СІегтопЬ 
Сегшаіпз (Сегпіаіпз), і, ш. оконеч¬ 

ность сѣверо-западной части Палатин¬ 
скаго холма. 
бегшапі, бгат, т. германцы, кѳлыѵ 

ское племя, занимавшее земли между 
Рейномъ, Дунаемъ, Вислою и Нѣмецкимъ 
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моремъ. — Отс. 1) бегтапиз, а, ши, 
германскій.— 2) бегтапХа, ае, Г. страна 
германцевъ; ріиг. Оегтапіае, сѣверная 
и южная Германія (=вся Германія).— 
3) бегтапХсиз, а, ит, аф.; зиЬзі., бег- 
тапісиз, і, т. прозвище сына Друза, за 
его побѣду надъ германцами.—Отс. бег- 
шапХсХаппз, а, ит, въ Германіи нахо¬ 
дящійся или служащій. 
бёгопХшп, И, п. городъ въ Апуліи 

(Ариііа Байта), н. Тогге йі Яорра. 
бёгубп, биіз, т. и бёг^биез, ае, т. 

парь, состоявшій изъ трехъ тѣлъ, на 
испанскомъ островѣ Ериѳеѣ. 
бёіа и бёіёз, ае, аЫ. а, ш. гетъ, 

ріиг. бёіае, агит, т. ѳракійское пле¬ 
мя.—Отс. 1) бёіёз, ае, ш. гетъ; и какъ 
аф. (і).—2) бёіХсиз, а, ит, аф.поэт.= 
ѳракійскій; а(іѵ. бёіХсё, по-гетски (*(*). 
бХ^аз, ^апііз, ш. об. ріиг. Сідапіез, 

гиганты, сыновья земли, представляемые 
въ образѣ великановъ съ змѣиными но¬ 
гами. — Отс. бХ&апіёиз, а, ит, асу. 
біаисиз, і, т. I) рыбакъ, превращен¬ 

ный въ морского бога, обладавшаго да¬ 
ромъ прорицанія. — II) сынъ Сиси- 
фа (+). 
бпаеиз, і, т. римское предъимя, со- 

кращ. Сп. 
бпаііа, ае, Г. см. Е^паііа. 
бпозиз (бпоззиз), і, Г. городъ на о. 

Критѣ, резиденція Миноса, извѣстный 
своимъ лабиринтомъ.— Отс. 1) бпозХасиз, 
а, ит, асу., поэт. = критскій (*(*).—2) 
бпозХаз, шііз, Г. гносскій, поэт. = крит¬ 
скій; зиЬзі. = критянка, т.-е. Аріадна 
(|). — 3) бпбзіз, Ійіз, асе. Хйа, Г. асу. 
поэт. = критскій (*)*); зиЬзі., критянка= 
Аріадна (•)*). — 4) бпозіиз, а, шп, а) 
аф'.; зиЬзі., бпозХі, огит, т. жители 
Г. — Ь) поэт. = критскій (|*). 
ботрЫ, огит, т. городъ въ Ѳессаліи, 

н. ЗкитЪоз. — Отс. ботрЪепзез, Хит, 
т. жители Г. 
богсіаеі или богйуаеі топіез, горы 

въ Великой Арменіи. — Отс. богйіаеі, 
или богйуаеі, или богйиёпі, бгши, ш. 
жители этой части Арменіи. 
богйХит, Хі, и. главный городъ въ Ве¬ 

ликой Фригіи. 
богйХиз, Хі, т. царь Великой Фригіи. 
бог^Хаз, ае, асе. ат, т. I) греческій 

софистъ изъ г. Леонтиновъ, современ¬ 
никъ Сократа. — II) риторъ аѳинскій, 
учитель молодого Цицерона. 
боге:о, §ёшз или ^ ріиг. Оог- 

дбпез, три дочери Форка (ЗіЬепо, Еи- 
гуаіе, Месіиза); изъ нихъ Медуза, мать 
Персея, обладала многочисленнымъ по¬ 

томствомъ. — Отс. богпбпёпз, а, шп, 
асу. (+). 
бог^оЪХиа, ае, Г. городъ боевъ, посе¬ 

лившихся въ области эдуевъ, на границѣ 
Аквитаніи, вѣроятно нын. Скагііеи на 
Луарѣ или Ѳегдеаи у Орлеана. 
богіупа, ае, Г. главный городъ на о. 

Критѣ. — Отс. 1) богіупХиз, а, ши, 
асу.; ріиг. зиЬзі., богіупХі, огит, т. 
жители Г. — поэт. = критскій (^).— 2) 
богіупХасиз, а, пт, ай]. (•)•). 
бйіЬі, огит, т. народъ въ сѣверной 

Германіи. 
бгассЬиз, і, т. фамильное имя Сем- 

проніева рода. — Отс. бгассЫпиз, а, 
ит, аф*. 
бгайітиз,і, т. „шествующій впереди", 

передовой (боецъ), прозвище Марса. 
бгаесі, огит, т. греки; зіп{*. бгае- 

сиз, і, т. грекъ, и бгаеса, ае, гре¬ 
чанка. — Отс. 1) бгаесиз, а, ит, аф.; 
зиЬзі., бгаесит, і, п. (= греческій 
языкъ, литература). — Айѵ. бгаесё, по- 
гречески. — 2) бгаесХа, ае, Г. Греція, 
въ узкомъ и широкомъ смыслѣ; тадпа 
бгаесіа = греч. колоніи въ южной Ита¬ 
ліи. — 3) бгаесйіиз, а, ит, греческій, 
въ класс, латыни только пренебрежи¬ 
тельно; тк. зиЬзі., бгаесиіия, і, т. 
бгаесозіазіз, із, асе. іт, аЫ. і, ?. 

зданіе близъ куріи, въ которомъ оста¬ 
навливались греческіе и другіе послы. 
бгфі, огит, т. = бгаесі, преимущ. 

доисторическаго времени; зіпд. бга^з, 
і, т. — Отс. бгіуиз, а, шп, аф. 
бгфосёіі (тк. багосёіі), огит, т. 

галльское племя на Грайскихъ Альпахъ, 
бгапіеиз, і, т. рѣка въ Малой Мисіи. 
бгаѵізсае, агат, Г. и бгаѵізса, ае, б 

городъ въ Этруріи. 
бгшІХі, огит, т. бельгійское племя. 
бгипХит, см. бгупіа. 
бгупіа, ае, і. и бгупХит, Хі, п. го¬ 

родъ въ Эолидѣ (въ Мисіи). — Отс. бгу- 
пёиз, а, ит, аф. (*(•). 
бгуроз, і, т. „имѣющій ястребиный 

носъ", какъ прозвище=Ястребиный носъ. 
буагбз, і, Г. и буага, огит, п.^одинъ 

изъ Кикладскихъ острововъ на Эгейскомъ 
морѣ, и. СЫига или Іига. 
б^ёз (буаз), ае, т. Гій, сторукій 

гигантъ (|). 
бу^ёз, із и ае, асе. еп, т. I) фаво¬ 

ритъ лидійскаго царя Кандавла и преем¬ 
никъ на престолѣ убитаго имъ покрови¬ 
теля. — И) красивый юноша изъ Кни- 
да (І). 
СуіЬёшп и -Іит, і, п. городъ и га¬ 

вань въ лаконскомъ заливѣ. 
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н. 
Найгіа (Айгіа), ае, Г. I) городъ Ита¬ 

ліи, въ пиценской землѣ, н. Аігі. — И) 
городъ на одномъ изъ рукавовъ По, дав¬ 
шій названіе Адріатическому морю, нынѣ 
Асігіа; теіоп. (§еп. тазе.) = Адріати¬ 
ческое море.—Отс. 1) НаАгХаспв (ААг.), 
а, пт, асі). (і).— 2) Найгіаппз, а, пт, 
ао).; зиѣзі., Найгіапі, бгпт, т. жители 
Адріи (I). —3) НайгІаЙспз, а, ит, аф*. 
Найгіаппз, і, т. сполна Р. Аеііиз Н., 

род. въ 76 г. послѣ Р. X., римскій импе¬ 
раторъ съ 117—138 г. 
Найгшпёішп, см. Айгатеіит. 
Наеййі (Аеййі), бгпт, т. эдуи, галль¬ 

ское племя между Араромъ (нынѣ Со¬ 
ною) и Лигеромъ (Луарой); зт&. Нае- 
йппз, і, т. 
Наетбпіа, ае, Г. древнее названіе Ѳес¬ 

саліи. — Отс. 1) Наетбпіз, пШз, Г. 
ѳѳссаліанка (■(•). — 2) Наетбпіпз, а, пт, 
асЦ. == ѳессалійскій (*(•). — Отс. шеіоп. 
(т. к. Ѳессалія была страна колдовства), 
агіез, чародѣйство, колдовство. 
Наетпз (Наетбз), і, т. горы въ сѣ¬ 

верной Ѳракіи, н. Великій Балканъ. 
Наіез, Іёііз, т. рѣка въ Луканіи, н. 

Аіепіо. 
Наіёза, ае, Г. городъ на о. Сициліи, 

н. развалины къ сѣверо западу отъ мѣ¬ 
стечка Виза. — Отс. Наіёзіпиз, а, пт, 
а<Ц. 
Наіёзиз (Аісзиз), і, т. потомокъ 

Агамемнона (|). 
НаІХастбп (А1.), тбпіз, асе. тбпет 

и тбпа, т. рѣка въ Македоніи, н. Ѵг- 
вігіга (у турокъ /пфе /Гага). 
НаНагіпз, і, $. городъ въ Беотіи у < 

Копайскаго озера, н. развалины на одной 
И8Ъ скалъ у Маги — Отс. НаІХагШ, 
бгпт, т. жители Г. 
НаИсагпаззбз, і, і. городъ въ Барія, 

н. Войгшь (Вошгоът). — Отс. 1) На- 
Исагпаззепзез, Ішп, т жители Г.—2) 
НаІІсагааззепз, ёі, т. уроженецъ Г. — 
3) Наіісагпаззіі, бгпт, т. жители Г. 
Н&ІХсуае, агат, Г. городъ на о. Си¬ 

циліи, у Лилибея, и. 8аІеті; отс. НаІХ- 
еуепзіз, е, аф.; ріиг. зиЬзі., ВаІХс^еп* 
вез, Іпт, т. жители Г. 
Наіуз, іуоз, асе. Іуп и Іут, т. рѣка 

въ Пафлагоніи въ Малой Азіи, н. 
Ігтак (т.-е. красная рѣка). 
Натёйгуаз (Ат.), Атташе, асе. ріиг. 

йг^айаз, одна изъ нимфъ деревьевъ (*(*). 
Натіісаг, сагіз, т. карѳагенское имя: 

1) сынъ Гизгона, счастливо боровшійся 

съ Агаѳокломъ, затѣмъ взятый въ плѣнъ 
сиракузцами и убитый. — II) (съ прозви¬ 
щемъ Багса) отецъ знаменитаго Анни- 
бала, карѳагенскій полководецъ въ пер¬ 
вую пуническую войну. 
Натшбп, см. Аттоп. 
НаппІЪаІ, Ъаііз, т. имя карѳагенскихъ 

мужей, изъ которыхъ извѣстнѣе дру¬ 
гихъ—г сынъ Гамилькара Барки, полко¬ 
водецъ во вторую пуническую войну. 
Наппо, пбпіз, ш. имя карѳагенскихъ 

мужей. 
Нагтбпіа, ае, $. дочь Марса и Вене¬ 

ры, супруга Кадма (|). 
Нагруіа, ае, і. об. въ ріиг., гарпіи, 

крылатыя хищныя чудовища (■}•). 
НагаАез, пт, т. германское племя 

между Рейномъ Майномъ и Дунаемъ. 
НёЪё, ёз, Г. „Юность", дочь Юпитера 

жена Геракла, чашница боговъ. 
НеЪгаз, і, ш. главная рѣка во Ѳракіи. 
Нёсаіё, ёз, Г. ѳракійская богиня, смѣ¬ 

шиваемая то съ Діаною, то съ Прозер¬ 
пиною (і*).—Отс. 1^ Нёсаіёіз, Иоз, Г. 
гекатинъ= волшебный, магическій (і*).— 
2) Нёсаіёіпз, а, пт, относящійся или 
касающійся Гекаты (= Діаны); поэт.= 
волшебный, магическій (*|-). 
Несібг, Ібгіз, асе. ібгет и ібга, т. 

сынъ Пріама, супругъ Андромахи. — 
Отс. Несібгёпз, а, ит, асЦ.; поэт. = 
троянскій (*(*). 
НёсйЪа, ае, Г. и НёсйЪё, ёз, Г. су¬ 

пруга Пріама. 
Нёіёпа, ае, і. и Нёіёпё, ёз, $. дочь 

Леды и Юпитера, сестра Кастора, Пол- 
лука и Клитемнестры, супруга Менелая, 
мать Герміоны. 
Нёіёпиз, і, ш. сынъ Пріама, прорица¬ 

тель. 
НёІІаз, Пайіз, Г. об. ріиг. Неііайез, 

дочери Солнца и сестры Фаэѳонта (+). 
НёИсё, ёз^ асе. еп, Г. I) приморскій 

городъ въ Ахеѣ. — И) Большая Медвѣ¬ 
дица (созвѣздіе). 
ИёІІсбп, бпіз, асе. бпет и опа, т. 

гора въ Беотіи съ храмомъ Аполлона и 
рощей музъ, н. у турокъ 2адага. — Отс. 
НёНсбпіпз, а, пт, ай). (•(*). 
НёІХбрбІів, із, асе. іт, городъ въ 

нижнемъ Египтѣ съ знаменитымъ хра¬ 
момъ Солнца, н. развалины у деревни 
Маіаге (Маіагеа). 
Неііё, ёз, ?. сестра Фрикса, по имени 

которой названъ Геллеспонтъ. 
Йеіісзропіиз, і, т. проливъ между 
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-Эгейскимъ и Мраморнымъ морями, нынѣ 
Дарданеллы; отс. о прибрежной полосѣ 
по Геллеспонту, какъ въ Европѣ, такъ 
я въ Азіи и о ея жителяхъ. — Отс. Неі- 
ІсзропіХаспз н Неііезропііпз, а, шп, 

•асу.; послѣднее тк. зиѣзі., житель при¬ 
брежной полосы Г. 
Нёібіез, невѣрное чтеніе вм. Нііоіае. 
Неіѵёііі, бгош, т. древніе жители 
Швейцаріи. — Отс. Неіѵёііиз и Неіѵё- 
іісиз, а, шп, аф. 
Неіѵіі и Неіѵі, бгпш, т. племя въ 

Галльской провинціи (ОаШа ргоѵіпсіа). 
НёпІбсЬі, бгшп, т. народъ въ азіат¬ 

ской Сарматіи. — Отс. НёпХбсЬпз, а, 
нт, асЦ. 
Нёга, ае, Г. богиня греческая, соот¬ 

вѣтствующая римской Юнонѣ. — Отс. 
Пёгаеа, бгшп, п, празднество въ честь 
Геры (въ связи съ публичными играми). 
Нёгасіёа, ае, названіе греческихъ 

тородовъ: 1) въ Великой Греціи, нынѣ 
развалины у замка Роігсого. — И) въ 
Фѳіотидѣ (въ Ѳессаліи) у Ѳермопилъ. — 
III) въ Виѳиніи у Чернаго изря, н. Не- 
гасіе или Егекіи — IV) на о. Сициліи 
у Галика, н. развалины у Тогге йі Саро 
Віапсо. — V) Негасіеа Віпііса или ех 
Віпіііз, городъ въ Македонской области 
Пеоніи, н. Меіепгк, — Отс. 1) Нёгасіё- 
спзез, ішп, т. жители Г. — 2) Нёгасіё- 
біёз, ае, т. гераклеецъ, изъ Гераклеи; 
ріиг. Нёгасіёбіае, агит, ш. 
Нёгасіёит, і, п. городъ въ Македоніи, 

на границѣ Ѳессаліи. 
НёгасІІбёз, ае, т. потомокъ Геракла. 
НёгасШпз, і, т. знаменитый греческій 

философъ изъ Эфеса, около 550 г. до 
Р. X., извѣстный своимъ суровымъ и 
мрачнымъ взглядомъ на жизнь. 

1. Нёгаеа, бгшп, п. см. Нега. 
2. Нёгаеа, ае, I*. городъ въ Аркадіи, 

я. развалины у Агаппг или 8і. Іокаппез. 
НегЬНа, ае, і. городъ на о. Сициліи, 

н. Шсозга. — Отс. НегМіепзіз, е, аф.; 
ріиг. 8иЪ8І.,НегОДепзез, Ішп, ш жители Г. 
Негсйіапёит, і, п. городъ въ Кампа¬ 

ніи, къ западу отъ нын. мѣстечка Тогге 
<кІ Ѳгеео, отчасти разрушенный земле¬ 
трясеніемъ во времена Нерона, позднѣе 
при Титѣ совершенно ваваленный извер¬ 
женіями Везувія. — Отс. 1) Негсйіа- 
псизіз, е, асу.; зиѣзі., іп Негсиіапепзі, 
въ области Г. — 2) Негсйіапёпз и Негсй- 
Іапиз, а, пт, ай). 
Негсйіёз, із (тк. і), т. беотійскій на¬ 

ціональный герой, сынъ Юпитера и Алк¬ 
мены, супругъ Дѳіаниры; Негсйіез или 
Негсиіе, тк. Негсіе, какъ формула кля¬ 

твы, клянусь Геркулесомъ! вм. этого 
также теЬегсиІез или теЬегсиІѳ. — Отс. 
Негсйіёпз, а, шп, аф. 
Негс^пХа ѳііѵа, ае, I. „герцинскій 

лѣсъ*, лѣсистая горная цѣпь, которая, 
простираясь выше Дуная съ запада на 
востокъ, дѣлитъ Германію на двѣ части. 
Нёгіііпз (ЕгіІІив), і, т. стоическій 

философъ изъ Карѳагена, около 260 г. 
до Р. X. 
Негтаешп, і, п. приморское мѣстечко 

въ Беотіи. 
НегшаІЬёпа, ае, I. двойной бюстъ 

Меркурія и Минервы на одномъ поста¬ 
ментѣ. 
Негшёгасіёз, із, т. двойной бюстъ 

Меркурія и Геркулеса. 
Негтёз (Негта), ае, т. гермъ, го¬ 

лова об. Меркурія на колоннѣ или на 
игральной костн. 
НегшІпІпз, Іі, т. (топз), горы въ йго- 

восточной Португаліи, н. 8гегга Ія 
Езігеііа. 
НеппХбпё, ёз, і. и Негшібпа ае, Г. 

I) дочь Менелая и Елены, супруга Оре¬ 
ста (I). — И) городъ въ Арголидѣ, н. 
КазЪп. - Отс. НегтХбпІспз, а, пт, асу. 
Негтпз, і, т. главная рѣка Лидіи, н. 

ВагаЪай или Койоз, ОЫедлг Скай 
Негпісі, бгпт, т. народъ въ Лаціи. — 

Отс. Негпіспз, а, пт, аф. 
Него, йз, асе. б, I. жріща Афродиты 

въ Сестѣ во Ѳракіи, возлюбленная Леан- 
дра изъ Абида (*(•). 
НёзХбйпз, і, ш. древнѣйшій греческій 

поэтъ послѣ Гомера. — Отс. НёзХбйёиз, 
а, пт, аф. 
Нёзібпё, ёз, Г. и НёзХбпа, ае, Г. дочь 

троянскаго царя Лаомедонта (*(*). 
НезрёгХа, ае? Г. см. Незрсгіпз. 
Незрёгіз, Хйіз, асе. ріиг. Хйаз, Г. за¬ 

падный; въ ріиг. = геспериды, дочери 
Ночи, обитающія на западѣ. 
НезрёгХпз, а, пт, западный; зиЪзі., 

НезрёгХа, ае, Г. (зс. Іегга) западъ, за¬ 
падная страна (Испанія либо Италія *(•). 
Незрёгбз или -из, і, т. вечерняя 

звѣзда. 
Неігйгіа, Неігизсиз, см. Еігигіа еіс. 
НКЬегпІа, ае, I. н. Ирландія. 
ШЪёгиз, см. ІЪегиз. 
Ніёга Сбтё, Г. мѣстечко въ Карій. 
НХёго и НІёгбп, гбпіз, т. имя двухъ 

правителей въ Сиракузахъ.— Отс. НІё- 
гбпіепз, а, пт, аф. 
НІёгозбіута, тбтт, т. главный го¬ 

родъ Палестины, н. Іегизаіет (Іеруса¬ 
лимъ). 
Нііоіае и Іібіае, агит, т. илоты, 



НІтеІІа — 756 - Нурйіа 

прежніе жители Гола въ Лаконіи, а, по 
покореніи дорянами Пелопоннеса, спар¬ 
танскіе рабы. 
НІтеІІа, ае, Г. ручей въ сабинской 

іемлѣ, н. А]а. 
Нітёга, ае,1) ш. названіе двухъ рѣкъ 

па о. Сициліи; получая начало на горѣ 
Небродахъ, одна (н. Жгите йі 8. Хео- 
пагАо) течетъ къ сѣверу, другая (в.. Жгите 
Заізо) на югъ. — II) і. городъ на за¬ 
падной сторонѣ р. Гимеры; Ьеіегосі. 
поэт. Нітёга, бгшп, п. 
Нірро, бпіз, ш. названіе многихъ го¬ 

родовъ: 1) въ Африкѣ: Н. ге&іиз, въ Ну¬ 
мидіи, и. Вопа. — II) въ тарраконскои 
Испаніи, и. Терез (къ югу отъ Толедо). 
Ніррбсгёпё, ёз, Г. источникъ у подошвы 

Геликона (*(*). 
Ніррбйатё, ёз, Г. и -Іа, ае, Г. I) дочь 

пизскаго (в ь Элидѣ) царя Эномая (*)*).— 
И) супруга Пириѳоя (У). 
Ніррбіуіё, ёз, Г. и -а, ае, і. I) ца¬ 

рица амазонокъ, сестра Антіопы и Ме¬ 
ланиины, супруга Ѳесея. — II) супруга 
Акаста (•(•). 
Ніррбіуіиз, і, ш. сынъ Ѳесея. 
Ніррбшёпёз, ае, т. I) супругъ Ата- 

ланты (|). — И) отецъ Лимоны, которая 
поэтому называется Ніррбтёпёіз, пёійіз, 

(1*). 
Ніррбпах, пасііз, ш. сатирикъ изъ 

Эфеса, около 540 г. до Р. X. 
Ніррбіайёз, ае, т. прозвище Эола, 

какъ внука Гиппота. 
Нігріві (Ігріпі), бшт, ш. племя въ 

южной Италіи; теіоп. <= область гир- 
пиновъ. — Отс. Нігріппз (Ігріпиз), а, 
шп, аф*. 
Нігііиэ, а, шп, римское родовое имя. — 

Отс. Нігііппз, а, пт, асу. 
Нізраііз, із, асе. іт, аЫ. і, $. городъ 

въ бетическои Испаніи, н. Зеѵгііа. 
Нізрапі, бгит, ш. испанцы; ихъ стра¬ 

на — Нізравіа, ае, X т.-е. весь Пире¬ 
нейскій полуостровъ, раздѣлявшійся рѣ¬ 
кою Эбро (ІЬегиз) на Н. сііегіог, позднѣе 
Таггасопепзіз, и Н. иПегіог, позднѣе Ілі- 
зііапіа и Ваеііса; отс. Нізрапіаѳ, обѣ 
Испаніи. — Отс. 1) НізрапІепзіз, е, ай).— 
2) Нізрапиз, а, ит, а(У. 
Нізіег, см. Ізіег. 
Штёгиз, і, т. древнѣйшій греческій 

эпическій поэтъ, процвѣтавшій прибли¬ 
зительно спустя 260 л. гослѣ разрушенія 
Трои. — Отс. Штёгіспз, а, шп, асЦ. 
Нбтбіё, ёз, і‘. гора во феійской Ѳес¬ 

саліи (•}•). 
Нбга, ае, і. имя обоготворенной Гер- 

силіи, богини ЮНОСТИ (I). 

Нбгае, агат, богини временъ года»- 
Нбгаііиз, а, ит, родовое имя. 
Ногіа, ае, I. городъ въ Этруріи, н. 

Огіе. — Отс. Ногііпиз, а, ит, аф. (і). 
Ногіепзіиз, а, пт, римское родовое 

имя; тк. асу. — Отс. Ыогіепзіапиз, 
шп, асу. 
НозШІиз, а, шп, родовое имя; тк. айі* 
Нуасіпіішз (или -бз), і, т. лакедемон¬ 

скій юноша, страстно любимым Аполло¬ 
номъ, послѣ смерти превращенный въ 
цвѣтокъ гіацинтъ (У). — Отс. Нуасіп- 
Ша, бгит, п. празднество въ честь Гіа- 
кинѳа въ Лакедемонѣ (*(*). 
Нуайез, йшп, асе. баз, і. гіады, семи¬ 

звѣздіе, образующее голову Тельца, па 
сказанію, дочери Атланта (у). 
НуатрбІіз, рбііз, асе. рбііп, I. городъ 

въ восточной части Фокиды, н. развалины 
Уоуйкапі. 
Нуапіез, іат, асе. іаз, т. племя въ 

Беотіи. — Отс. 1) Нуапібиз, а, ит, а<У.; 
поэт. = беотійскій (У). — 2) НуапіХиз, а, 
пт, асу.; зиЪзі., Нуапііиз, іі, т. бео¬ 
тіецъ, объ Актеонѣ, внукѣ беотійскага 
царя Кадма (1*). 
Нуагбііэ, Шіз, і. асе. ііт, т. рѣка въ 

Индіи, н. Ват, 
Нуаз, апііз, т. сынъ Атланта и братъ 

(по другимъ, отецъ) гіадъ (|). 
НуЪіа, ае, или ё, ёз, Г. I) гора на 

о. Сициліи. — Отс. НуЫаеиз, а, ипк. 
айд. — П) названіе трехъ сицилійскимъ 
городовъ. — Отс. НуЫепзез, Хшп, т. 
жители Г. 
Нуйазрёз, із, асе. ей, ш. рѣка въ 

Индіи, н. Векиі или Ѵіеіип. 
Нуйгйз, йгипііз, I. и Нуйгипіит, і, 

п. городъ въ Калабріи, н. Оігапіо. 
Нуіаз, ае, т. сынъ Ѳіодама, спутникъ 

Геркулеса въ походѣ аргонавтовъ. 
Нуііиз, і, т. сынъ Геракла, супругъ. 

Іолы (1*). 
Нушёп, тёпіз, т. Гименей, богъ брака; 

отс. свадебная пѣснь (*)*). 
Нутёпаеаз, і, т. = Ну теп (•(*). 
Нутейиэ и — бз, і, т. гора въ Ат¬ 

тикѣ.—Отс. НутеШиз, а, пт, аф. (у)» 
Нурасра, бгит, п. городъ въ Лидіи, 

н- Вггдке или Вегекі. 
Нурапіз, із, т. рѣка въ европейской 

Сарматіи. 
Нуразіз, із, асе. іп, т. рѣка въ Индіи, 

и- Веак или Веуак. 
Нураіа, ае, і. городъ въ Ѳессаліи, н. 

Нураіг или Жеораіга, у турокъ Раі~ 
гсугк. — Отс. 1) Йураіаеиз, а, ит, ай].; 
ріиг. зиѣзі;., Нураіаеі, бгиш, т. жители 
Г. — 2) Нураіепзіз, е, аф. 
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НурегЪбгёі, бгшгц т. баснословный 
народъ на крайнемъ сѣверѣ.— Отс. Ну- 
регЪбгёпз, а, шп, асу. 
Нурёгібп, бпіз, т. сынъ Урана и Геи, 

отецъ Солнца, Луны и Авроры; какъ 
нариц. имя = солнце (У). — Отс. Нурё- 
гібпіз, пісііз, Г. дочь Г., объ Аврорѣ (I). 
Нурегтпезіга, еа, Г. младшая изъ до¬ 

черей Даная, супруга Линкея (У). 
Нурвіруіё, ёз, і*. и —а, ае, і. дочь 

лемнскаго царя Ѳоанта. — Отс. НурзІ- 
руіёпз, а, иш, асу. 
Нугсапі, бгшп, т. жители Гирканіи; 

ихъ страна. — Нугсапіа, ае, область 
между Мидіей, Пароіей и Каспійскимъ 
моремъ. — Отс. 1) Нугсаппз, а, шп, 
асу. — 2) Нугсапіпя, а, шп, гирканскій, 
шаге, часть Каспійскаго моря. 
Нугіё^ ёв, і. городъ и озеро въ Беотіи. 
Нугіепз, ёі, т. отецъ Оріона. — Отс. 

Нугіепз, а, пт, асу. 
НугіасШз, ае, т. сынъ Гиртака, о 

Низѣ (і*). 
Нузіазрёз, із и і, т. отецъ персид¬ 

скаго царя Дарія. 

і. 
Іассішз, і, т. прозвище Бакха въ Аѳи¬ 

нахъ; поэт., о винѣ. 
Іарёіпз, і, т. отецъ Атланта, Эпиме- 

еея и Нромеѳея (У).— Отс. ІарёШпШз, 
ае, т. потомокъ Я. (У). 

Іарубез, пт, т. народъ въ Иллиріи. — 
Отс. 1) Іаруз, руШз, асу.—2) Іару- 
4іа, ае, Г. Япидія. 

Іарух, рУ^із, асе. рУ&а, т. I) сынъ 
Дедала, поселившійся зъ Япигіи.—Іару- 
егіа, ае, і. область Великой Греціи, 
часть Калабріи. — Отс. Іарух, ру§із 
и ІарУ^Іпз, а, пт, асу. = апулій¬ 
скій или калабрійскій. — II) сѣверо-за¬ 
падный вѣтеръ, попутный для ѣдущихъ 
изъ Брундизія въ Грецію. 

ІагЪа и ІагЪаз, ае, т. африканскій 
царь (У). — Отс. ІагЫіа, ае, т. ярбитъ 
е= мавританецъ (|). 

Іагсіапіз, піеііз, і. дочь Ярдана ( = 
Омфала У). 

Іазібёз, ае, т. Ясидъ (сынъ или по¬ 
томокъ Ясія У). 

Іазібп, бпіз, и Іазіпз, Іі, т. брать 
Дардана, любимецъ Цереры (У). 

Іазбп, бпІ8, ш. I) сынъ ѳессалійскаго 
царя Эсона, предводитель аргонавтовъ.— 
Отс. Іазбпіпз, а, шп, асу. (У). —П) ти¬ 
ранъ фѳрскій (въ Ѳессаліи). 

Іаззпз, і, $. городъ въ Карій, и. Авкет 
или Авуп Каіеззі. — Отс. Іаззепзез, 
ІШп, т. жители Я. 

Іаху^ез, пт, т. сарматское племя на 

Дунаѣ; зіпд. Іахух, гу^із, т. явитъ; 
асу. = язигскій. 

ІЪёгев (ШЪёгез), пт, т. иберы, на¬ 
родъ въ Испаніи; въ зіпд. ІЬёг (НІЬёг), 
Ьёгіз, т. = испанецъ. — Отс. 1) ІЬёгХа 
(БІЬёгІа), ае, $. Иберія, а) = Испанія 
по сю сторону Геркулесовыхъ столбовъ.— 
Ъ) область въ Азіи, и. Ѳеогдгеп. — 
2) ІЪёгпз (ШЪёгпз), а, шп, иберійскій, 
поэт, «испанскій; ріог. зиЪзі., ІЬёгі, 
бгит, т. иберы = испанцы (У). 

ІЬёгпз (ШЪёгпз), і, т. рѣка въ Испа¬ 
ніи, н. ЕЬго. 
ІЪуспз, і, т. греческій лирическій 

поэтъ изъ Регія, жившій въ VI ст. на 
о. Самѣ. 

Ісагіа, ае, Г. островъ на Эгейскомъ 
морѣ, и. 1Угсагіа. 

Ісагіпз, Іі, т. сынъ Ойбала, братъ 
Тиндарея, отецъ Пенелопы.—Отс. 1) Іса- 
гібііз, Ийіз, і. дочь Икарія (= Пене¬ 
лопа); тк. асу. (У).— 2) Ісагіа, гЫоз, & 
дочь И.«Пенелопа (У). 

1. Ісагпз, і, т. отецъ Эригоны, госте¬ 
пріимно пріютившій прибывшаго въ Аѳины 
Діониса. — Отс. Ісагіпз, а, пт, асу., 
сапіз, Песъ (созвѣздіе У). 

2. Ісагпз, і, т. сынъ Дедала, по 
имени котораго названо Икарское мо¬ 
ре (У).—2) Іс&гіпз, а. пи, асу., таге 
и одно Ісагіит, часть Эгейскаго моря, 
омывающая островъ Иьарію, или Икарѵ 

Ісёібз, і, ш. братъ Морфея (У). 
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Ісёпі, бгит, ш. народъ въ Британніи. 
Ісбпіит, Іі, п. городъ въ Ликаоніи, н. 

КгтіаН или Содпі. 
Ма, ае, Т. и (поэт.) Ібё, ёз, Г. I) гора 

въ Малой Азіи, мѣсто почитанія Кибелы, 
н. Ійа. — II) гора на Критѣ, родина 
Юпитера. — Отс. Ыаеиз, а, ит, идскій. 

ІйаНшп, Іі, п. мысъ и городъ на 
Кипрѣ съ храмомъ и рощею Венеры.— 
Отс Шіиз, а, шп, асу.; зиѣзі., ІйаІІа, 
ас, і*. ($с. іегга) страна кругомъ Идалія. 

ІАтбп, бпіз, т. отецъ Арахны (у).— 
Оте Ісітбпіиз, а, пт, асу. (*)*). 
Ыбтёпеиз, ёі и ёоз, т. сынъ Девка- 

ліона, царь критскій, внукъ Миноса (|). 
Ібйтё, ёз, і. и — аеа, ае, Г. область 

въ Палестинѣ.— Отс. Іййтаеиз, а, ит, 
идумейскій, поэт. = палестинскій (|). 

Ібуіа, ае, Г. мать Медеи. 
І&Шшп, Іі, Н. островъ близъ берега 

Этруріи, н. Ѳідіго. 
І&йѵІшп, іі, п. городъ въ Умбріи, н. 

ѲиЪЪю или ЕидиЫо. — Отс. І&йѵіпі, 
бгит, ш. или І^йтіпаіез, от, т. жи¬ 
тели И. 

Ііегйа, ае, і. главный городъ илерге- 
товъ въ тарраконской Испаніи. 
Пег^абпез, ит, т. и Пег^атбпепзез 

или Шиг^атбпепзез, Іит, т. народъ въ 
тарраконской Испаніи. — Отс. Шиг^а- 
тбпепзіз, е, асу. 
Пег^ёіез, ит, т. народъ въ тарра¬ 

конской Испаніи. 
ІИбп или Шшп, Іі, п. и ІПбз, Іі, Г. 

главный городъ въ троянской области въ 
Малой Азіи (=Тгсда).— Отс. I) ІПасиз, 
а, ит, троянскій (*}*). — 2) Шайёз, ае, 
т. троянецъ, о Ганимедѣ (•}•).— 3) ІІІаз, 
ёЛоз, асе. аба, асе. ріиг. абаз, Г. а) тро- 
янка (*(•).— ѣ) Иліада, поэма Гомера.— 
4) ІИепзез, Іит, т. троянцы.— 5) ІІІиз, 
а, ш%троянскій; ІІІа, ае, троянка = 
Рея Сильвія, дочь Нумитора, мать Ро- 
мула и Рема (■)■); отс. ІІІасіёз, ае, т. 
сынъ Иліи = Ромулъ или Ремъ (у). 
Шбпа, ае, Г. и ІНбпё, ёз, 1.1) (Шопе) 

дочь Пріама, супруга ѳракійскаго царя 
Полиместора (і). — И) (Шопа) = Гекуба. 

ІШЬуіа, ае, і. „повивальная бабка®,, 
богиня родовъ (•(•). 

Іііугіі, бгит, т. обитатели Иллиріи.— 
Іііугіа, ае, I*., тк. ІПугІсит, і, п. 
область у Адріатическаго моря. — Отс^ 
1) ІПугІсиз, а, ит, асу.—2) І11$тіз, гійіэ^ 
і. асу.; тк. зиЬзі. (|). 

ІІоіае, агит, т. см. НіЫае. 
Ііиз, і, т. I) сынъ Троса, отецъ Лао- 

медонта, основатель Иліона (*|-). — II) — 
Іиіиз (Ю. 

Ііѵа, ас, і. островъ къ западу отъ 
Этруріи, н. ЕІЪа. 

ІшасЬага, ае, і. городъ на восточномъ 
берегу Сициліи, и. Массага; отс. Іта- 
сЬагепзіз, е, асу.; ріиг. зиѣзі., Ітасііа- 
гепзез (Ітасаг.), Іит, т. жители И. 

ІтЪгбз, і, (. островъ у Ѳракіи, я.. 
ІтЪго. — Отс. ІтЪгІиз, а, ит, асу. (І)^ 

ІпасЬиз (ІпасЬоз), і, т. богъ рѣки в 
первый аргосскій царь, сынъ Океана в. 
Теѳіи; по его имени названа рѣка въ 
Арголидѣ Инахъ (н. Ксщо |). — Отс. 
ІпасЫдёз, ае, ш. потомокъ Инаха (о 
его внукѣ Эдафѣ •(■).—2) Іп&скіз, сШоз, 
ѵос. сЫ, асе. ріиг. сЫбаз, асу.; зиЪз1.=? 
дочь Инаха, т.-ѳ. Іо (у). — 3) ІпасЫаз* 
а, ит, а) инаховъ (•(■). — Ь) аргосскій, 
греческій (|). 

Іпаіріпі, огит, т. жители Альпій¬ 
скихъ горъ. 

Ішіі, огит, т. обитатели Индіи; зіп^. 
Іпсіиз, і, т. индіецъ, и = индійскій во¬ 
жатый слона, корнакъ; поэт., а)=эѳіопъ 
(І*). — ѣ) арабъ (|). — Отс. 1) Ішііа,. 
ае, і. область Азіи, дѣлившаяся на пе¬ 
реднюю (іпіга Сап^ет) и заднюю (ехіга. 
Оап^ет). — 2) Іпсіісиз, а, ит, асу. — 
3) Іпсіиз, а, ит, асу. (у). 

Іпсіиз, і, т. I) главная рѣка Индіи,, 
н. 8М*—И) рѣка во Фригіи и Карій, тк* 
называвшаяся СаІЪіз, н. §иіщі или Таѵаз. 

Іп^аетбпез, ит, т. названіе древне- 
нижне-германскаго племени у Сѣвернаго 
моря. 

Іп§аппі, огит, т. племя лигурійцевъ 
на восточной сторонѣ Альпійскихъ горъ; 
главный ихъ городъ — АіЬиш Іп^аипипь 



или АІЪіфаипит, н. ЛІЬепдо; жители 
этого города — АІЬіфаипі Іл&йгез. 

Іпб, йз и бщз9 і. дочь Кадма, супруга 
ѳивскаго даря Аѳаманта. — Отс. Іпбиз, 
а, иш, аф. (•)•). 

ІпзйЪгез, Хит и пт, т. племя въ 
цизальпійской Галліи; главный городъ 
Месііоіапит. — 8іп§., ІпзйЬёг, Ьгіз, т. 
инсубръ; ІпзйЪёг, Ъгіз, в, аф. 

ІпіётёІХі (ІпіХтёІІі), бгит, т. племя 
лигурійцевъ на восточной сторонѣ Аль¬ 
пійскихъ горъ. — ІпіётёІІит, Хі, п. 
главный городъ и. на лигурійскомъ берегу, 
нынѣ Ѵепігтгдіга. 

Іпіёгапша, ае, Г. I) городъ въ Умбріи, 
н. Тети—И) городъ въ Іаціи, н. Те- 
гато. — Отс. 1) Іпіёгатпапиэ, а, ит, 
аф.— 2) Іпіёгатп&з, аііз, изъ И. (см. 
II); ріиг. зиЪзі. Іпіёгатпаіез, жители 
И. (см. I). 

Іо, йз, и Іо (Іоп), бпіз, Г. дочь аргос¬ 
скаго царя Инаха, мать Эпафа. 

Ібіаиз, і, т. сынъ Ификла, товарищъ 
Геракла (і*). 

Іоісбз и — из9 і, Г. городъ въ ѳессалій¬ 
ской области Магнесіи. — Отс. ІоІсХасиз, 
а9 ши9 аф. (1*). 

Іб1ё9 ёз, I. дочь Еврита, царя Ойха- 
ліи (і*). 

Ібпез, иш9 асе. аз9 т. іюняне, грече¬ 
ское племя, большею частью обитавшее 
въ Малой Азіи.—Отс. 1) ІбпХасиз, а9 иш, 
аф. (|).—2) Ібпісиз, а, иш, аф. (*[*). — 
3) Ібпіиз, а, иш, аф.; таге Іопіит, Іони¬ 
ческое море, между Италіей, Сициліей 
и Греціей, тк. одно ІбвХшп9 Хі9 п.; зиЪзі., 
ІбпХа, ае, Г. область въ Малой Азіи 
между Каріею и Эолидой. 

ІрЪХаз, Хайіз, Г. дочь Ифиса, т.-е. 
Эьадна (|). 

ІрЪХ&ёпІа, ае, I. дочь Агамемнона. 
Ігіз, гХёіз, к Ирида, дочь Ѳавманта 

и Электры, сестра гарпій, быстроно¬ 
гая (сііа) вѣстница боговъ, тк. богиня 
радуги. 

Ігиз и Ігбз, і, т. нищій въ домѣ 
Улисса; какъ нарицательное имя=нищій 
(прот. Сгоезиз = богачъ *[*). 

Ізага, ае,т.рѣка въ Галліи, въ облаете 
аллоброговъ, и. Ізёге. 

Ізапгі, бгит, т. обитатели Исаврі*.— 
Ихъ страна — ІзаигХа ае9 Г. въ МахоІ 
Азіи. — Отс. 1) Ізапгісия, а, пт, аф. 
тк. зиЬзі. = исаврійскій, прозвище И» 
Сервилія, побѣдителя исавровъ.—2) Ізао- 
гиз, а, ши, аф. (*(*). 

І8Із, Хйіз $. Изида, египетская богиня, 
супруга Озириса, символъ природы. —* 
Отс. ІзХ&сиз, а, иш, аф. 

Ізтагиз, і, т. и Ізтага, бгпт, п. 
гора во Ѳракіи съ соименнымъ городомъ 
(Т).— Отс. Ізшагіиз, а, пт, аф., поэт.= 
ѳракійскій (•[*). 

Ізтбпбз или — из, і9 т. рѣка въ 
Беотіи у Ѳивъ (}•). — Отс. 1) Ізтбпіз, 
пХйіз, Г., поэт. = ѳивянка (■[*). — 2) Ізтс- 
пХпз9 а, шп, аф., поэт. = ѳивскій (*(*). 

Івбсгаіёз, із, ш. аѳинскій ораторъ, 
ученикъ Продика и Горгія. — Отс. Ъб- 
сгаіёиз и -1пз9 а, шв9 аф. 

Ізза9 ае, Г. островъ на Адріатическомъ 
морѣ, н. ІАзва. — Отс. I) Іззепзіз, е, 
аф.; ріиг. зиѣзі., Іззепзез, Хі:ш, т. жи¬ 
тели о. Иссы. — 2) Іззаеиз и ІззаХсиз, 
а, иш, аф. 

Іззбз и Іззиз9 і91. городъ въ Киликіи. 
Ізіёг и Нізіёг, ігі, т. названіе Дуная, 

у грековъ всего, у римлянъ нижняго. 
ІзШтбз и -из, і, т. перешеекъ, особ, 

коринѳскій, Исѳмъ. — Отс. ІзіЬшХиз, а, 
ит, исѳмійскій; ріиг. зиЪзі., ІзіІітХа, 
бгит, п. нсѳмійскія игры. 

Івігі (Нізігі), бгит, т. жители 
ИстріиГ—ІзігХа (НізігХа), ае, Г. страна 
на границѣ Иллиріи. — Отс. 1) ІзігХапі, 
бгит, т. жители И. — 2) ІзігХсиз (Нізі- 
гХсиз), а, ит, аф. 

1іа1Ха9 ае9 Г. Италія. — Отс. 1) ІШХсиз, 
а, иш, италійскій; ріиг зиЪзѣ., а) Ііа- 
Исі, бгит, т. союзные народы Италіи, 
особ, въ союзнической войнѣ, отс. Ь) 
ІіаІХса, ае,Г. а) названіе города Борфинія 
у союзниковъ. — р) городъ въ бетической 
Испаніи, отс. ІіаІХсепзіз, е, аф.; ріиг. 
зиЪзІ., ЙаІХсепзез, Хит, т. жители Ита¬ 
лики.—2) Ііаііз, Ісііз, & аф.; зиЬзі. а* 
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италіянка (-)*). — 3) ІіаІІиз, а, шп, аф., 
(•(•).—4) Ііаіиз, а, шп, аф.; ріиг. зиѣзі;., 
Ііаіі, бгшп, т. италійцы. 

ІіЬаса, ае, Г. Ііііасё, ёз, Г. островъ 
&& Іоническомъ морѣ, царство Улисса, н. 
ТЫакг. — Отс. 1) ІІЬасепзіз, е, аф. 
(•(•). — 2) ІіМспз, а, шп,- аф.; зиѣзі., 
ІІЬасиз, і, т. житель Иѳаки, особ, объ 
Улиссѣ (*(•). 
Шиз рогіиз, гавань въ бельгійской 

Галліи, н., по однимъ, ТѴМі-ВапА, по 
другимъ, гавань 8апйдаіе или ВапдаЬЬе. 

Іібпё, ез, і. и Іібппз, і, ш. городъ въ 
Беотіи. — Отс. Іібпіпз, &, ит, аф 

Ііпгаеі (Ііугаеі), бгшп, т. жители 
Итуреи, области къ сѣверо-востоку отъ 
Палестины. 

ІІ^з, іуоз, асе. іуп, т. сынъ Терея 
и Прокны (*}-). 

Ійіёиз, а, пт = Іиііиз, I) о Юлѣ, 
сынѣ Энея (|). — II) касающійся или 
относящійся къ Юлію Цезарю и его фа¬ 
миліи, Саіепбае, іюльскія календы (■)*). 
Шиз, і, т. I) сынъ Энея, иначе наз. 

Азсапіиз (*(•). —П)Іи1из Апіопіиз, сынъ 
тріумвира Антонія. 

Іхібп, бпіз, ш. лапиѳскій царь въ Ѳес¬ 
саліи, отецъ Пириѳоя. — Отс. 1) Іхіб- 
піпз, а, ит, аф., огЪіз, вѣчно вертя¬ 
щееся иксіоново колесо, къ которому 
онъ былъ привязанъ въ подземномъ цар¬ 
ствѣ. — 2) ІхібпІбёз, ае, т. сынъ И. 
(о Пириѳоѣ ф). 

Ласёіапі, бгит, т. народъ въ тарра- 
конской Испаніи. 

«Гапісйіит, і, п. и топз или соіііз 
«Гапісіііиз, одинъ изъ семи римскихъ хол¬ 
мовъ. 

«ГапІ^ёпа, ае, с. дитя Яна (*{*). 
«Гашіз, і, ш. I) по сказанію, древній 

царь въ Лаціи, построившій крѣпость на 
Яиикудѣ и почитавшійся въ часовнѣ, ко¬ 
торая имѣла два противоположныхъ отвер¬ 
стія, запертыхъ въ мирное и отпертыхъ въ 
военное время. — II) иарицат. имя: 1) 
крытый проходъ, пассажъ. — 2) поэт. = 
январь (•}•). — Отс.: 1) Лапаііз, е, аф. 
(•(•). — 2) «Гапйагіиа, а, ит, къ Яну от¬ 
носящійся или принадлежащій; тк. = къ 
январю относящійся, январскій. 
Ібѵіз, із, т. др. ф. = «Гиррііег. 
•Гйб&еа, ае, I. Іудея, южная часть Па¬ 

лестины. — Отс. 1) Лшіаеиз, і, ш. іу¬ 
дей. — 2) «ШбаІсиз, а, ит, аф. 

бй^игіЬа, ае, Г. царь нумидійскій, по¬ 
бѣжденный Г. Маріемъ. — Отс. «Гй&иг- 
ІЬіпиз, а, пт, аф. 
ЛпНапиз, а, ит, къ Юлію Цезарю от¬ 

носящійся или принадлежащій. — Отъ 
іиііиз, &, ит, римское родовое имя.— 

Извѣстнѣйшіе въ этомъ родѣ: С. «Гиііиз 
Саезаг и усыновленный имъ Осіаѵіиз, 
носившій названіе С. «Гиііиз Саезаг 
Осіаѵіапиз. — тк. аф. = юліевъ, теп- 
сіз или* одно Іиііиз, іюль (прежде наз. 

(}иіпШіз), названный такъ въ честь Це¬ 
заря. 

«Шпіиз, а, ит, родовое имя; аф. = 
юніевъ; отс. тепзіз «Гипіиз и одно Іи- 
піиз, іюнь. — Отс. Ійпіапиз, а, шп, 
юніевъ. 

«Гипо, пбпіз, Г. дочь Сатурна, сестра 
и супруга Юпитера, царица боговъ, по¬ 
печительница брака; «Гипо іпГегпа, Аѵег- 
па, Прозерпина; игЬз «Гипопіз, Аргосъ.— 
Отс. 1) Лйпбпаііз, е, аф. (•(•).—2) «Гйпб- 
піебіа, ас, с. почитатель (-ница) Ю. 
(•)-). — 3) ІйпбпІ^ёпа, ае, т. сынъ Ю. 
(*(*). — 4) ЛипбіЦиз, а, ит, принадлежа¬ 
щій или относящійся къ Ю., сизіоз, Ар¬ 
гусъ; аіез, павлинъ (•(*). 
ІиррНег, ибѵіз, т. I) Юпитеръ, сынъ 

Сатурна, братъ Нептуна и Плутона, су¬ 
пругъ своей сестры Юноны, римскій вер¬ 
ховный богъ (I. Орігтиз Махішиз), вла¬ 
ститель веба, защитникъ государства, 
семьи, дома и очага.—П) пер.: 1) пла¬ 
нета Юпитеръ. — 2) = небо, воздухъ, 
зиЬ «Гоѵе, подъ открытымъ небомъ. 
Лига, ае, ш. сполна топз «Гига, цѣпь 

горъ въ Галліи. 
«Гизііпиз, і, т. римскій историкъ, ав¬ 

торъ извлеченія изъ сочиненій Трога 
Помпея. 

«Шиша, ае, Г. источникъ въ Лаціи, 
нимфа и сестра Турна. 

к. 
КагіЬа^ІпІепзіз, КагіЬадо, см. СагІІі... 
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ь. 
ІаЪеаіез, Іпш, т. племя къ сѣверу 

ютъ Македоніи и къ востоку отъ Илли¬ 
ріи.—Отс. ІаЪёаііз, Іхііз, і. ай)., іегга, 
раіиз. 
ЬаЪео, бпіз, ш. фамильное имя. 
ЬаЪёгІиз, а, ши, родовое имя. 
ЬаЫсі (или ЬаѵісГ), о гит, т. древній 

городъ въ Лаціи, близъ иын. Соіоппа. — 
Отс. ЬаЪісаппз (Ьаѵ.), а, от, а(^.; 
зиЪзі., а) ЬаЫсапига (Ьаѵ.), і, п. область 
Л.— Ь) ЬаЪісапі (Іаѵ.), бгит, т. жи¬ 
тели Л. 
ЬаЫёппз, і, т. легатъ Цезаря. — Отс. 
Шйёпаппз, а, иш, ай). 
Ьасаепа, ае, $. лакедемонская, спар¬ 

танская; зиЪзі. = спартанка. 
Ьасёйаетбп, шбпізѵ асе. тбпа, аЫ. 

Іос. тёпі, і. городъ ж государство въ 
южномъ Пелопоннесѣ, иначе Зрагіа. — 
Отс. ЬасёйаетбпХиз, а, ит, асу.; зиѣзі;., 
лакедемонянинъ, житель Лакедемона (го¬ 
рода или государства). 
Ьасёіатіі, бгпт, т. племя въ тарра- 

«онскои Испаніи. — Отс. ЬасёіапІа, ае, 
С. область въ Испаніи. 
ЬасЬёзіз, із, асе. іп, Г. одна изъ трехъ 

паркъ, которая пряла нить жизни (І). 
ЬаеІайёз, ае, т. принадлежащій къ 

аттическому дему Лаккіи. 
Ьаеіпіпт, Іі, п. мысъ въ южной Ита¬ 

лии близъ Кротона, гдѣ Юнона (Іипо 
Ьасіпіа) имѣла свой храмъ, н_ Саро 
Шіа Соіогте. — Отс. Ьасіпіиз, а, пш, 
М). 
Ьасо, бпіз, ш. лакедемонянинъ, преим. 

о Лисандрѣ и Агесилаѣ; поэт, іиіѵиз Ь. 
{•(•) о лакедемонской собакѣ, обладавшей 
замѣчательной силою и чуткостью. — 
Отс. 1) Ьасбпісиз, а, ит, асу.; зиѣзі.: 
и.) Лі&сбпіса, ае, или -ё, ёз, Г. Лаконія, 
область въ Пелопоннесѣ. — Ь) Ь&сбпІ- 

-сито, і, п. паровая, потовая баня. — 2) 
Іасбпіз, Ійіз, і. асЦ. 
Ьайбп, бпіз, т. рѣка въ Аркадіи. 
ЬаеІІиз, а, ит, родовое имя. — Отс. 

Ьаеііапиз, а, ит, ай). 
Ьаёгіёз, ае (рѣдко із), асе. ет, т. и 

-а, ае, т. царь на о. Иѳакѣ, отецъ 
Улисса. — Отс. 1) Ьаёгіхайёз, ае, т. 
сынъ Лаэрта, объ Улиссѣ (|). — 2) Іаёг- 
ІІпз, а, ит, аф. (|). 
Ьаез(гу$бпез, ит, асе. аз, т. народъ 

«а о. Сициліи; зіп&. Ьаезігу^оп, &бпіз, 
т., игѣз Ьаті Ьаезігудопіз, городъ Фор¬ 
ши, основанный Ламомъ (*(*). — Отс. 
Ілввігу^бпіиз, а, ит, аф\ (і*). 

Ьаеібгіиз, а, ит, плебейское родовое 
имя. 
Ьаіиз или Ь&)пз, і, т. сынъ Лабдака, 

царь ѳишскій, отецъ Эдипа. — Отс. Йаіа- 
йёз, ае, т. потомокъ Лая, объ Эдипѣ (у). 

1. Ьатіа, ае, т. фамильное имя. — 
Отс. Еатіапиз, а, ит, ай). 

2. Ьатіа, ае, і. городъ въ ФѳіотидѢ 
(въ Ѳессаліи), н. 2еііип или 2еііипі. 
Іатряасшп, і, п. и Іатрзасиз ( бз), 

і, $. городъ въ Мисіи у Геллеспонта, 
прежде РіЬуива, н. ЬатрваЫ. — Отс. 
Ьатрзасёпі, бгит, т. жители Л. 
Ьапшз, і, т. царь лестригонскій, осно¬ 

ватель г. Формій (у). 
Іап§бЪагйі, бгит, т. народъ въ сѣ¬ 

верной Германіи на западномъ берегу 
Эльбы. 
Ьапйѵіит (Ьапіѵ.), Іі, п. древній го¬ 

родъ въ Лаціи съ храмомъ Юноны (Іипо 
Зозрііа). — Отс. Іапйтіпиз, а, ит, ай).; 
зиЬзі., а) Ьапйѵіпі, бгит, т. жители 
Л. — Ъ) Ьап&ѵпшт, і, п. помѣстье у Л. 
Ьабсббз, опііз, асе. опіа, т. жрецъ 

Нептуна въ Троѣ, вмѣстѣ съ двумя сы¬ 
новьями обвитый, при жертвоприношеніи, 
двумя змѣями и умерщвленный ими (і*). 
ЬаМатіа, ае, Г. дочь Акаста, супруга 

Протесилая (І). 
Ьабйісёа, ае, і. названіе многихъ го¬ 

родовъ; 1) въ Великой Фригіи, на рѣкѣ 
Ликѣ, н. ЕвЫ-Лтаг. — II) въ Сиріи 
у моря, н. ЬшЫМуек. — Отс. 1) Ьабйі- 
сепзіз, е, асу. — 2) Ьабйісёпі, бгит, т. 
жители Л. 
Ьабтёйбп, йопііз, асе. йопіет и йоп- 

1а, т. троянскій царь, отецъ Пріама 
(1*) — Отс. 1) Ьабтёйопіёиз и Ьабтё- 
йопйиз, а, ит, ай). (•(*). — 2) Еабтё- 
йопііайёз, ас, т. потомокъ Л., о Пріамѣ; 
ріиг. поэт. = троянцы (|). 
ЬарНЬёз, ае, т. лапиѳъ, ріиг. ЕарІ- 

іЬае, агит, т. народъ ѳессалійскій. — 
Отс. 1) ЬарШіаеиз, а, ит, ай). (|). — 
2) ЬарШіёІиз, а, ит, асу. (•)•). 

1. Іаг, см. Ьагз. 
2. Іаг, Ьагіз, т. ларъ, въ ріиг. І<&- 

гс$, ит и іит, т. лары, боги-покрови- 
тели этрусковъ и римлянъ, йотезіісі, 
Іатіііагез, ргіѵаіі, раѣгіі (покровители 
дома), гигаіез, а§гі сизіойез (земледѣлія), 
регтагіпі (на морѣ). — теіоп. = очагъ, 
жилище, домъ; пер., о птичьемъ гнѣздѣ (•(•). 
Ьага, ае, Г. имя нимфы (•(•). 
ЬагепШІа, Іит, п. празднество т 

честь Акки Ларенціи (см. Асса). 
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ЬагепІІа, см. Леса. 
Ьаг$из, і, т. прозвище, особ. Скри- 

боніева рода (депз ЗсгіЬопіа); 
Ьагіпит, і, п. городъ въ южной Ита¬ 

ліи, н. Ілгггпо. — Отс. Ьагіпаз, паііз, 
аф.; ріиг. зиЪзі., Ьагіпаіез, Іит, ш. 
жители Л. и его окрестностей. 
Ьагізза (Ьагіза), ае, Г. I) городъ въ юго- 

восточной части Ѳессаліи, еще нынѣ іа- 
ггвве, по турецки Утгзскекёг или Іедпъ 
8сМіг. — Отс. 1) Ьагіззаеиз, а, шгі, 
а<у.; ріиг. зиЪзі., Ьагівзаеі, огиш, т. 
жители Л. — 2) Ьагіззепзез, Іит, ш. 
жители Л. — II) Ь. Сгетазіе, городъ 
въ Фѳіотидѣ (на югѣ Ѳессаліи), у нын. 
ОаЫкгсг. — III) Ь. РЪгісопіз, городъ 
въ Мисіи. — IV) акрополь въ Аргосѣ. 
Ьагіиз, Іі, ш. озеро въ сѣверной Ита¬ 

ліи, н. Радо (іі Сото. 
Ьагз, Ьагііз, т. князь, какъ почетный 

титулъ или прозвище у этрусковъ. 
Ьаіёгёпзіз, прозвище ІОвенціевъ. 
Ьаііппз, і, ш. царь въ Лаврентской 

области. 
Ьаііиш, Іі, и. I) облает: въ Италіи 

между Этруріей и Кампаніей, с* міровою 
столицею Римомъ, н. Сатрадпа сіг Вота 
я часть Тепа сіг Раѵого. — И) = з'из 
Ьаііі или Ьаііпііаз (см. ниже Ь). — Отс. 
1) Ьаііиз, а, ит, къ Лацію принадлежа¬ 
щій, поэт. — римскій. - 2) Ьаііппз, а, 
ит, къ Лацію принадлежащій, латинскій; 
зиЪзі., Ьі}1шиз, і, т. житель Лація; тк. 
ріиг. Ьаііпі, огиш, т., т.-е. а) жители 
Л. — Ь) пользовавшіеся правами лати- 
новъ. — Абѵ. Ьаііпёг по-латыни, Іодиі 
(по-латыни, тк. = хорошо, чистымъ лат. 
языкомъ, тк.= прямо говорить).— 3) Ьа- 
ііпіепзіз, е, асдзиЪзі., Ьаііпіепзез, 
Іит. т. жители Л. — 4) Ь&НпІіаз, аііз, 
Ь а) латинскій языкъ. — Ь) латинское 
нраво, тк^из Ьаііі, изданное для урегули¬ 
рованія отношеній между римлянами и 
латинами. 
Ьаітиз, і, т. гора въ Карій. — Отс. 

Ьаітіиз, а, шп, асу. (|). 
Ьаіб, йз, і. и об. Ьаібпа, ае, Ь дочь 

титана Кея и Фебы, мать Феба и Діаны.— 
Отс. 1) Ьаібіз или Ьёібіз, ібіеііз и ібі- 
Доз, асу.; зиЪзі., Ьаібіз или Ьёібіз, Діана 
Ж. — 2) Ьаібіиз и Ьёібіиз, а, ши, асу. 
(І*); зиЪзі., т. Аполлонъ; Ь Діана Ж.— 
3) Ьаібиі&епа, ае, с. дитя Латоны (і*). — 
4) Ьаібпіиз, а, ит, асу. — 5) Ьаібиз, 
а, ит, аб). (1-). 
ЬаіоЪгіді, огиш, т. галльское племя 

на Рейнѣ. 
Ьаіго, бпіз, т. римское прозвище. 
Ьапгеиіит, і, п. городъ въ Лаціи, 

между Остіей и Лавиніемъ, по однимъ, 
н. Топе (И Раіето, по другимъ, тамъ» 
гдѣ нынѣ Саззаіе йг СаросоЫа. — Отс. 
1) Ьашгепз, гепііз, лаврентскій; ріиг. 
зиЪзі., Ьаигепіез, Іиш, т. жители Л.— 
2) Ьаигепііиз, а, ит, аф. Ж. 
Ьаиз, Ьаибіз, і. городъ въ Цизальпій¬ 

ской Галліи. 
ЬаиШае, агит, Г. мѣстечко вольсковъ 

въ Лацій (Ьаіішп Коѵшп). 
Ьаѵегпа, ае, Ь богиня-покровитель- 

ница прибыли (честной и нечестной), 
отс. тк. воровъ и обманщиковъ. 
Ьаѵегпіит, Іі, и. мѣстечко въ Лаців 

(Ьаііиш Коѵиш). 
Ьаѵіс—, см. ЬаЪіс—. 
Ьаѵіпіа, ае, і*. дочь Латина, супруга 

Энея. 
Ьаѵіпіит, Іі, п. городъ въ Лаціи, 

основанный Энеемъ и названный такъ въ 
честь его супруги, н. РгаИса. — Отс. 
Ьатіпіиз и Ьаѵіпиз, а, ит, абд. (*)*). 
Ьёапбёг и Ьёаибгиз, бгі, т. юноша 

изъ Абида, любимецъ жрицы Геро въ 
Сестѣ (І). 
Ьёагсйиз, і, т. сынъ Аѳаманта и Ино 
Ж- — Отс. ЬёагсЬёиз, а, ит, асЦ. (у). 
ЬёЬабІа, ае, 1. городъ въ Беотіи у 

Геликона, н. Ілѵасіга. 
ЬёЪёббз, и -Ъёбиз, і, Г. городъ въ Іо¬ 

ніи, къ сѣверо-западу отъ Колофона. 
ЬёсЬаеит, і, п. портовый городъ при 

Коринѳскомъ заливѣ, принадлежащій къ 
Коринѳу. 
Ьёба, ае, Ь и Ьёбё, ёз, Ь супруга 

спартанскаго царя Тиндарея, мать Ка¬ 
стора и Поллука, Елены и Клитемне¬ 
стры. — Отс, Ьёбаеиз,^ а, ит. абд., 
поэт. тк. = спартанскій, біі, Касторъ 
н Доллукъ Ж. 
Ьёіё&ез, ит, асе. аз, ш. пелазгійскоѳ 

племя Ж. — Отс. 1) Ьёіё&ёіз, Ібоз, Ь 
абд. — 2) Ьёіё&ёіиз, а, ит, асу. Ж. 
Ьётаипиз (Ьетапиз), і, т. съ и безъ 

Іасиз, озеро въ землѣ гельветовъ 
Ьетпісбіа, ае, т. житель Лемпа, о 

Вулканѣ (і*). 
Ьёпшбз ( из), і, Ь островъ на Эгей¬ 

скомъ морѣ, главное мѣсто пребыванія 
Вулкана, н. 8іаМтепе. — Отс. 1) Ьёт- 
піаз, піабіз, Ь асу.; зиЪзі., жительница 
Лемна (баѣ. ріиг. Ьешпіазі |). 2) 
Ьёшпіиз, а, ит» асу., Ьетпіиз раіег и 
одно Ьетпіиз, Вулканъ (|), — іигіиш, 
Промеѳея, укравшаго у Вулкана на Лемнѣ 
огонь; ріиг. зиЬз!., Ьетиіі, огиш, т. 
жители Лемна. 

Ьепюпіа ігіЬиз, сельская триба на ѵіа 
Ьаііиа. 
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Ьётбѵісез, ига, т. галльское племя 
въ Аквитаніи, н. Ілтодез. 
Іёпаеиз, а, ит, къ Вакху относящій¬ 

ся, вакховъ (*(■). 
Іепійіиз, і, ш. фамильное имя депііз 

Согпеііае. — Ото. Ьепі&Шаз, аііз, і. 
древность рода фамиліи Лентуловъ. 
Ьёбсйгібп, Іі, п. храмъ въ Аѳинахъ 

въ честь дочерей Леоса. 
Ьёоп, опііз, асе. опіа, т. мѣстечко 

на о. Сициліи, недалеко отъ полуострова 
Ѳапса, и. Мадпгзг. 
Ьёопіші, огит, ш. древній городъ на 

восточномъ берегу Сициліи, н. Ітігпг.— 
Отс. Ііёопііішз, а, шп, аф.; зиЬзі.,Ь6- 
опііпі, огит, т. жители Л.. 
Ьёрібиз, і, т. фамильное имя депііз 

Аетіііае. 
ЬёропіХі, огит, т. племя въ Цизаль¬ 

пійской Галліи, на Альпахъ, въ нын. Ѵаі 
Ілѵепііпа. 
Ьсрііз, рііз, асе. рііт и р4іп, аЫ. ріі, 

Г. I) названіе двухъ городовъ въ Афри¬ 
кѣ: 1) тадпа, между отмелями (сирта- 
ми), и. ІлЬиІа (въ Триполи). — 2) тіпог, 
финикійская колонія между Гадруметомъ 
и Ѳапсомъ, н. Ьешріа (въ Тунисѣ).— 
Отс. а) ЬеріХіапі, огит, т. жители Л. 
(1).—Ъ) ЬерШшз, а, нт, аб].— II) го¬ 
родъ въ Испаніи. 
Ьегпа, ае, Г. и Ьегпё, ёз, Г. озеро, 

рѣка и городъ недалеко отъ Аргоса въ 
Пелопоннесѣ. — Отс. Ьегоаеиз, а, ит, 
аф'., ап^иіз, есЪібпа (*(*). 
ЕезЪбз, і, Г. островъ на Эгейскомъ 

морѣ, нынѣ Муійіпі.— Отс. 1) ГевЪіа- 
спз, а, ига, аф. — 2) ІезЪХаз, абіз, Г. 
обитательница Л. — 3) ГезЪіз, Ысііз, Г 
аф. и зиЬзі. (і*). — 4) ЬезМиз, а9 ит, 
аф* (ІО-—5) Гезѣбиз, а, дт, аф. (*)*). 

ІіСІЬё, ёз, і. рѣка въ подземномъ цар¬ 
ствѣ, рѣка забвенія (*(•).-—Отс. ЬёіЬаеиз, 
а, ига, 1) къ Л. и вообще къ подземному 
царству принадлежащій или относящійся, 
ѵіпсиіа ЬеіЬаеа аЪгишрегѳ аіеі, сорвать 
съ кого цѣпи подземнаго міра (^). — 
2) поэт. = доставляющій забвеніе (*{•). 
Ьёібіз, см. Ьаіоіз подъ Га4о. 
Ьеисабіа, ае, і, и Ьеисаз, сабіз, асе. 

с&бет и саба, І. островъ на Іоническомъ 
морѣ, близъ Акарнаніи, и. & Маша; 
его главный городъ Геисаз. сабіз, Г, н. 
ЬеисаМ,— Отс. Ьеисабіиз, а, ит, аф., 
тоге Ьеисабіо, по лѳвкадШскому обычаю 
(жители Л. ежегодно бросали съ горы 
одного человѣка въ море, но такъ, что 
онъ не убивался •}*); зиЬзі., Геи саб Ха, ае, 
Г. Левкадіанка, драма Турпилія; Ьепса- 
<Ш, опии, т. жители Л. 

Ьеисаіаз, ае, т. и Ьеисаіёз, ае, пи 
мысъ въ Левкадіи, н. Саро Лисаіо. — 
Побочная форма Ьеисаз, сабіз, асе. саба, 
Г- (!)• 
Ьеисё, ез, Г. городъ въ Лаконіи. 
Ьеисі, огит, т. племя въ бельгійской 

Галліи. ' 
Ьеисірриз, і, т. I) отецъ Фебы и Ги- 

лаиры (І). — Отс. Ьеисірріз, рібіз, і. 
дочь Л. (і*). — II) греческій философъ, 
ученикъ Зенона. 
Ьеисбрёіга, ае, Г. мысъ въ Бруттіи, 

н. Сар <Ы Агті. 
ЬеисозХа, ае, і. островъ у Песта, н. 

Ілсозга (і*). 
Ьеисбзугі, огит, лѳвкосиры, т.-ѳ. бѣ¬ 

лые сирійцы, народъ въ Каппадокіи. 
ЬеисбІЬёа, ае, і. и ЬеисбІЬёе, ёз, & 

имя дочери Кадма Ино. 
Ьеисбііібё, ёз, Г. дочь восточнаго царя 

Орхама и Эвриномы, любимица Апол¬ 
лона (1*). 
Ьеисіга, о гит, п. мѣстечко въ Беотіи, 

прославленное побѣдоноснымъ сраженіемъ 
Эпаминонда со спартанцами. — Отс. Ьеи- 
сІгХсиз, а, ит, аб,). 
Ьеѵасі, огит, т. бельгійское племя, 

находившееся подъ покровительствомъ 
нервіевъ. 
ЬехоѵХі, огит, т. племя въ лѵгдунской 

Галліи, при устьѣ Сены; главный городъ— 
Яоѵіота&из (нын. Ілзгеих въ нын. Нор¬ 
мандіи, Шрагі. йи СаІѵаЛоз). 

ІЛѢаппз, і, т. Ливанъ, горы въ южной 
Сиріи. 
ЬХЪепііпа и ЬйЪепІіпа, ае, і. прозвище 

Венеры. 
ЬіЪёг, ёгі, т. I) древне-италійскій богъ 

произрожденія и насажденія, позднѣе про 
звище Вакха. —* II) тѳіоп. = вино (у). 
ЫЪёга, ае, Ь I) Прозерпина, дочь Це¬ 

реры, сестра Либера. — II) Аріадна, 
какъ супруга Вакха (|). 
ЫЪёгаІХа, Хшп, п. празднество въ честь 

Вакха (17 марта). 
ЫЪёіІігит, і, п. городъ въ Ѳессаліи, 

съ источникомъ, посвященнымъ музамъ, 
и гротомъ. — Отс. ІЛЪёІЬгіз, ІЬгХбіз, 
асЦ., путрЬае, музы (•}*). 
ЬХЬШпа, ае, Ь I) богиня похоронъ, 

въ храмѣ которой хранились предметы, 
необходимые для похоронъ.—ІІ)те4оп.г 
1) похоронныя принадлежности.—2) поэт. 
= смерть (*(*). 
ЫЪигпХа, ае, і. область въ Иллиріи, 

между Истріей и Далмаціей, нын. Кроа- 
ція. — Отс. 1) ЫЪигЬиз, а, ит, аф.— 
зиЪз!., а) ІлЪигпі, огит, т. жители Л.— 
Ь) ЫЬигпа. ае. Г (зс. паѵіз), легкое суд- 
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но, примѣрно бригантина, фелюга. — 
2) ЫЪпгпХспз, а, пт, аф. 
ЫЪ^а, ае, Г. и ІЛЪуё, ёз, Г. Ливія, 

сѣверный берегъ Африки. — Отс. 1) Ы- 
Ъ^спз, а, шп, ливійскій, африканскій, 
ІаріШ, куски нумидійскаго мрамора (*(*).— 
•2) ІЛЪув, Ъуоз, асе. Ъуп, т. ливіецъ.— 
3) ІЛЪузІіз, іісііз, Ь аф. (+).—4) ЬіЪупз, 
ц, пт, аф. 
ЬХЪуріюешсез, пт, т. финикійскіе 

обитатели Ливіи, особ, въ Бизаціи. 
ЫЪузза, ае, і. городъ въ Биѳиніи. 
ІЛсЪав, ае, т. слуга Геракла (■)•). 
ІЛсХпХпз, а, нт, родовое имя; тк. асу. 
ЬХ^агХпз, а, шп, родовое имя. — Отс. 

Ы^агХаппз, а, пт, аф., огаііо или зиЬзі;. 
одно Ьі^агіапа, ае, і. 

ІЛ&ёа, ае, Г. дріада, лѣсная нимфа (*}*). 
ЬХ§ёг, §ёгіз, т. рѣка въ Галліи, н. 

Хогге. 
ІЛ&йгез, пт, т. племя въ западной 

части сѣверной Италіи; теіюп. -= лигурій¬ 
ская область.—Въ зіпд. Ыдйз (позднѣе 
Ы^йг), йгіз, с. какъ зиѣзі. и ай]. — 
Отс.: 1) ІЛ^йгХа, ае, $• область лигу- 
ровъ. — 2) ІЛзпзШшз, а, пт, аф. 

ІЛіуЬаебп и -Ъаеит, і, п. мысъ и го¬ 
родъ на западѣ Сициліи, н. Саро йіВо- 
со, городъ — нынѣ Магзаіа. — Отс. 1) 1Л- 
ІуЬаеіаппз, а, пт, аф. — 2) ЫІуЪёХпз, 

-а, ит, аф. (|). 
ІЛте, опіз, т. городъ въ кельтской 

Галліи, н. Роіігегз. 
ІЛпф*а, бгига, п. или ЬХт5тё, ёз, Г. 

городъ въ Ликіи. 
Ьішібз и -йпз, і, Г. городъ на о. Родѣ, 

н. Ыпсіо. 
Ьш^бпез, пт, асе. аз, т. племя въ 

кельтской Галліи, съ соименнымъ глав¬ 
нымъ городомъ, н. Хапдгез.— Отс. Ып- 
$бппз, і, ш. лингонъ. 
АХпбз и -пз, і, ш. сынъ Аполлона и 

Терпсихоры, учитель Орфея и Геракла; 
по одному древнему сказанію, сынъ Апол¬ 
лона и Ураніи (і*). 

ІЛрага, ае, і. и ЬХрагё, ёз, Г. наиболь¬ 
шій изъ Эоловыхъ острововъ, н. Ілрагі; 
ріиг. Ьірагае, Липарскіѳ или Эоловы 
острова. -Отс. ІЛрагепѳіз, е, аф.;р1иг. 
Бпѣзі., БХрагепзез, Хит, т. жители Л. о. 
ЬфпепіІа, ас, ш. рѣка въ Венеціи, 

въ сѣверной Италіи, н. ІАѵепга. 
ІагХбрё, ёз, $. морская нимфа, мать 

Нарцисса (•)•). 
Х-ігіз, із, асе. ет и іт, аЫ. і, т. зна¬ 

чительная рѣка въ Лаціи, н. Ѳагідііапо. 
Іл8зиз, і, Г. городъ въ южной Далма¬ 

ціи на Дринѣ, н. Ліеззіо или Іюск 
{въ Албаніи), 

ЫХегппт, і, п. городъ въ Кампаніи, 
къ сѣверу отъ устья рѣки Шегппз, і. т. 
нынѣ деревня и рѣка Раігіа. — Отс. 
1) Шегппз, а, пт, аф.—2) Шегшшіз, 
а, пт, аф.; зпЬяі., Шегпшит, і, п. (зс. 
ргаейіит), Литернскоѳ (помѣстье). 

ІлѵХпз, а, пт, родовое имя; тк. аф.— 
Отс. ЫѵХаппч, а, пт, аф. 

Іібсгі, огпт, т. I) жители Локриды.— 
Отс. 1) Ьбсгепзез, Хит, т. локры, жи¬ 
тели Локриды. —2) Іібсгіз, Хйіз и Хйоз, 
Г. область Лочрида, въ Греціи.—II) го¬ 
родъ въ южной Италіи въ области брут- 
тіевъ, н. развалины у МоЫа йі Воггапо; 
жители его — Ъбсгі или Ьбсгепзез. 
ЬбсйіХпз, см. Аіиз. 
ІоІІХпз, а, пт, родовое имя. 
Ьоп^іппз, і, т. прозвище въ §епз 

Саззіа. 
Ьои&оЪагйі, огпт, т. см. Ьаи^сЪагйі. 
Ьоз&йіа, ае, Г. городъ вольсковъ, не¬ 

далеко отъ Ріоріоловъ, вѣр. на мѣстѣ 
нын. Вгюп Вірозо. 
Ьбібрпа&і, $еп. рЪа&бп, т. племя 

въ Африкѣ на маломъ сиртѣ. 
Ьйа, ае, ?. богиня, которой посвящали 

черезъ сожженіе отнятое у непріятеля 
оружіе. 
Ь&са, ае, і. городъ въ Этруріи, нынѣ 

Ілісса. — Отс. Ьйсепзіз, е, аф. 
Ьйсапі, огпт, т. племя въ южной Ита¬ 

ліи, и теіоп. = Луканская область. — 
Отс. 1) Іі&саппз, а, пт, аф. — 2) Ьй- 
сапХа, ае, Г. Луканія. — 3) ЬисапХсиз, 
а, пт, аф.; зиЪзі., Ьисапіса, ае, Г. родъ 
колбасы (копченая колбаса или сосиска). 
Ьйсёгез, пт, т. одна изъ трехъ древ¬ 

нѣйшихъ трибъ въ Римѣ. 
Ьйсёгіа, ае, Г. городъ въ Апуліи, и. 

Імсега. — Отс. Ьйсёгіппз, а, ит, аф.; 
ріиг. аиЬзі., Ьйсёппі, огпт, т. жите¬ 
ли Л. 
ЬпсХІХпз, а, пт, родовое имя. 
Ьйсша, ае, І. богиня родовъ (о Юнонѣ, 

дающей свѣтъ жизни, т.-е. жизнь *}*). 
ЬйсХпз, Хі, ш. предъимя. 
ЬйсгёіХІіз, із, т. гора въ сабинской 

области, часть нын, Мопіе Оеппаго (1*).— 
Отс. ЬйсгёШшз, а, шп, аф. . 
ЬОсгёіХпз, а, от, родовое имя. 
Ьйсгіппз, і, т. съ и безъ Іасиз, Лу- 

кринское озеро на берегу Кампаніи. — 
Отс. 1) Ьйсгіппз, а, пт, аф. (*(*). — 
2) Ьйсгіпепзіз, е, аф. 

Ілісиііиз, і, т. фамильное имя &еп- 
ііз Ысіпіае. — Отс. ЬйспІІХаппз, а, пт, 
аф. 
Ьйсйто, бпіз, т. въ ріиг. Ьйсйтбпез, 

у этрусковъ: князья или вельможи; рим- 
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ляне ошибочно принимали это слонъ за 
собственное имя. 
Ьи&дшшт, і, п. городъ на сѣверной 

границѣ нарбонской и лутдунской Галліи, 
н. Ьуоп. 
Ьйпа, ае, Ь городъ на границѣ Ли¬ 

гуріи и Этруріи. — Отс. Ьйпепзіз, е, аф. 
Ьйрегсаі, саііз, аЫ. саіі, п. I) съ Іа* 

сіісгит или въ ріиг. Ьирегсаііа, Іит, п. 
празднество въ честь Луперка въ февра¬ 
лѣ.—II) пещера на Палатинскомъ хол¬ 
мѣ, посвященная Луперку. 
Ьйрегспз, і, т. I) римское имя ликей- 

скаго Пана. — II) жрецъ ликейскаго 
Пана. 
Ьпріа, ае, т. рѣка въ сѣверо-запад¬ 

ной Германіи, н. ІАрре. 
Ьйзііапіа, ае, Ь Лузитанія, нын. Пор¬ 

тугалія. — Отс. Ьйвііапиз, а, ши, аф.; 
ріиг. зиЪзЬ, Ьйзііапі, бгшп, т. жите¬ 
ли Л. 
Ьйзіиз, Іі, т. рѣка въ Аркадіи. 
Ьйіаііпз, а, ига, родовое имя. 
ЬйіёІІа (Гагізібгит), ае, Ь городъ 

въ лутдунской Галліи, на островѣ, обра¬ 
зуемомъ Сеной, н. Рат. 
Ьуаеиз, і, т. „развеселяющій*, про¬ 

звище Вакха ф. — теіоп. поэт. = ви¬ 
но, и какъ аттрибутъ, Іаіех Ьуаеиз, вак- 
хова влага, т.-е. вино ф. 
Ь^саеиз, і,т. высокія горы въ Аркадіи, 

посвященныя Юпитеру и Пану. — Отс. 
Ь^саеиз, а, шп, аф. ф. 
ЬусатЪёз, ае, т. ѳивянинъ, отказав¬ 

шій поэту Архилоху въ рукѣ своей кра¬ 
сивой дочери, Необулы, и повѣсившійся 
вмѣстѣ съ нею вслѣдствіе колкихъ сти¬ 
ховъ Архилоха ф. — Отс. ЬусатЪёиз, 
а, ит, асу. (і). 
Ьусйои, бпіз, т. I) аркадскій царь, 

отецъ Каллисто ф.— Отс. 1) Ьусаоиіз, 
пШз, уос. ш, Г. дочь Ликаона.—2) Ьу- 
сабпіиз, а, шп, аф., Агсіоз, Каллисто, 
созвѣздіе; ахіз, сѣверъ, гдѣ находилось 
это созвѣздіе ф.— И) пер., внукъ Л., 
сынъ Каллисто, какъ созвѣздіе (= Агсію- 
рЬуІах •)*). 
Ьусёшп, і, или Ьусіит, іі, п. гимна¬ 

зія въ Аѳинахъ, мѣсто ученія Аристо¬ 
теля, Ликей; пер., гимназія въ тускуль- 
скомъ помѣстьѣ Цицерона. 
Ьусіа, ае, і. область въ Малой Азіи.-— 

Отс. Ьусіиз, а, ит, аф.; зиЬзі., Ьусіі, 
бгит, т. ликійцы. 

Ьусбтёйёз, із, т. царь на о. Скирѣ. 
Ьусбгіаз, асііз, Ь дочь Еерея и До¬ 

риды (+). 
Ьусбгіз, Ісііз, аес. та, і. вольноотпу¬ 

щенница сенатора Волумнія ф. 
Ьусогтаз, ас, т. рѣка въ Зтоліи ф. 

Ьусібз и Ьусіиз, і, Ь городъ иа о. 
Критѣ. — Отс. ЬусіХиз, а, ит, аф., 
поэт. = критскій ф. 
Ьусиг^из, і, ш. I) сынъ Дріанта, царь 

ѳракійскій (1). — II) сынъ Алея и Не- 
эры, отецъ Анкея, царь аркадскій; отс. 
Ьусиг^Ійёз, ае, ш. потомокъ Л., т.-е. 
Анкей ф. — III) аѳинскій ораторъ; отс. 
І/усог^ёі, бгит, т. приверженцы Л.; 
какъ нариц. имя=строгіе порицатели.— 
IV) законодатель спартанскій, сынъ Ев- 
нома. 
Ьусбз и -сиз, т. названіе нѣкоторыхъ 

рѣкъ: 1) въ Пафлагоніп, впадающая 
въ море у Гераклеи, н. Тигак ф* — 
2) въ Великой Фригіи, впадающая въ 
Меандръ, н. Тскогик (Тскигик)—8ц (1*). 
Ьубіа, ае, Ь область въ Малой Азіи; 

главный ея городъ Сарды.—Отс. 1) Ьу- 
(ІІиз, а, ит, аф.; поэт, пер., этрусскій 
(по сказанію, этруски—лидійскіе пересе¬ 
ленцы).— 2) Ьусіиз, а, ит, аф. ф.— 
ЗиЬзі;., Ьубиз, і, т. лидіецъ, Ьусіі, бгит, 
т. лидійцы; поэт, пер., этруски ф. 

Ьупсёзіае, агат, т. племя въ юго-за¬ 
падной Македоніи. — Здѣсь находился 
опьяняющій источникъ съ кисловатою во¬ 
дою, об. называемый ЬупсёзіІиз атпіз ф. 
Ьупсеиз, бі, т. мессеніецъ, одинъ изъ 

аргонавтовъ, обладавшій острымъ зрѣ¬ 
ніемъ ф. — Отс. 1) Ьупсеиз, а, ит, 
a) Линкею принадлежащій, динкеевъф. — 
b) = зоркій. — 2) Ьупсісіёз, ае, т. по¬ 
томокъ Линкея ф. 
Ьупсиз, і, I) т. скиѳскій царь, пре¬ 

вращенный въ рысь ф. • II) Ь главный 
городъ линкезтовъ (см. Ьупсезіае). 
Ьугсёіиз и Ьугсёиз, а, ит, принадле¬ 

жащій къ горѣ Лиркею (между Аркадіею 
и Арголидою), лиркэйскій (*[*). 
Ьутёзбз, і, Г. городъ въ Гроадѣ, ро¬ 

дина Брисеиды ф. — Отс. 1) Ьугпёзіз, 
зійіз, ѵос. зі, аф.; зиЪзі., лирнезянка, 
о Брисеидѣ или Гипподаміи, возлюблен¬ 
ныхъ Ахилла ф. — 2) Ьугпёзіиз, а, ит, 
аф. (1*). 
Ьузапйёг, <1гі, т. знаменитый спартан¬ 

скій полководецъ. 
Ьузіаз, ае, т. аѳинскій ораторъ, со¬ 

временникъ Сократа. 
ЬузІтасЫа., ае, Ь ѳракійскій городъ, 

основанный Лпсимахомъ.—Отс. Ьузішёг 
сЬіепзез, іит, т. жители Л. 
Ьузітасішз, і, т. полководецъ Але¬ 

ксандра В., управлявшій, послѣ его 
смерти, Ѳракіею и Понтомъ. 
Ьузіз, ЗІ(ІІ8, асе. зііп, т. I) пиѳаго- 

рейскій философъ изъ Тарента (въ южной 
Италіи), учитель Эдаминопда.—II) рѣка 
въ Малой Азіи. 
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м. 
Мас&геиз, ёі и ёоз, ш. сынъ Эола (•}•).— 

Отс. Масагёіз, Хбіз, асе. Іба, $. дочь 
Макарея, т.-е. Исса (•}•). 
Масёбб и -боп, ббпіз, т. македоня¬ 

нинъ.—Масёббпіа, ае, Г. область между 
Ѳессаліею и Ѳракіею; въ зіпд. Масебо 
тк. о Филиппѣ и Александрѣ.—Отс. Ма- 
сёббпісиз и МасеббпХиз (■(■), а, шп, а(^. 
Масёг, егі, ш. фамильное имя. 
МасЪабп, бпіз, ш. сынъ Эскулапа.— 

Отс. МасЪабпІпз, а, пт, аф*. (-[•). 
Масга, ае, т. I) рѣка въ Италіи, между 

Лигуріеи и Этруріей, н. Мадга. — II) 
Масга соте, мѣстечко въ Локридѣ, на 
границѣ Ѳессаліи. 
Масгі Сашрі и Сашрі Масгі, б гига, 

т. „Длинныя полясс, равнина въ цизаль¬ 
пійской Галліи, н. Ѵаі йі Мопіггопе 
съ Мадгайа. 
МасгбсЫг, сЬігіз, асе. сЫга,т. „Долго¬ 

рукій*, произвище одного изъ АртаКСер- 
КСОВЪ* 
Мабена, ае, Г. область въ Великой Арме¬ 

ніи между рѣками Киромъ и Араксомъ. 
Маеапбёг, бгі, га. и Маеапбгбз и -из, 

бгі, т. рѣка въ Іоніи и Фригіи, извѣстная 
своими извилинами; отс., какъ нариц. 
имя = извилина, изворотъ.— Отс. Маеап- 
бгіиз, а, ит, аф. (у). 
Маесёпаз, аііз, т. названіе римскаго, 

первоначал, этрусскаго рода; наиболѣе 
извѣстенъ С. Сііпіиз Маесепаз, римскій 
всадникъ, другъ императора Августа, 
покровитель ученыхъ и поэтовъ, особ. 
Вергилія и Горація. 
МаесХиз, а, ит, I) родовое имя. — 

II) названіе мѣстности въ Лаціи, недалеко 
отъ Ланувія, аб Маесіит із Іосиз біеііиг. 
Маебі, бгит, т. ѳракійское племя.— 

Отс. МаебХсиэ, а, ит, аф.; зиЪзі., Мае- 
біса, ае, ?. область медовъ. 
МаеІІиз, а, ит, родовое имя. — Отс. 

Маеііапиз, а, ит, аф.; ріиг. зиЪзі., Мае- 
Напі, бгит, т. приверженцы М. 
Маспаібз ( — из), і, т. и Мапаіа, 

бгит, п. горы въ Аркадіи съ соимен¬ 
нымъ городомъ Маепйіиз и Маепйіит.— 
Отс. 1) Маепаііз, Хбіз, I. аб^. (-(•). — 
2) МаепаНиз, а, ит, менальскій, поэт.— 
аркадскій (•(•). 
Маепіиз (МёпІиз), а, ит, родовое 

имя; тк. какъ асу.—Отс. МаеиІапиз, а, 
ит, аб].; зиЬзі., Маепіапит, і, ц. бал¬ 
конъ, выступъ въ зданіи на вѣсу. 
Маебпез, ит, т. жители Меоніи.— 

Маебпіа, ае, Г. область въ Лидіи; поэт. = 

Этрурія (такъ какъ этруски, по преданію, 
лидійскаго происхожденія).—Отс. 1) Мае- 
бпібёз, ае, т. лидіецъ, преимущ. о Го¬ 
мерѣ; поэт. = этрускъ (і*).—2) Маебпіиз, 
а, ит, меонійскій, лидійскій (*(•); въ 
част, зепех или ѵаіез, т.-е. Гомеръ; 
отс. гомеровскій, героическій (■(•); поэт. 
= этрусскій (•(•). — 3) Маебпіз, Ібіз, 
лидіянка, объ Арахнѣ, Омфалѣ (|). 
Маеоііз (Мёбйз), іХбіз или ІХбоз, асе. 

ііт, асе. ріиг. ІІбаз, ?. къ меотамъ пли 
къ Меотскому озеру относящійся, меот- 
скій.—въ част., Меоііз раіиз или Іасиз, 
Меотское озеро, н. Маг йеііе ЯаЪаеске 
или Азовское море. 
МаебіІиз, а, ит, меотскій (|). 
МаезІа зііѵа, см. Меззіа зііѵа. 
Ма^пёз, пёііз, ш. житель области 

Магнезіи; тк. магнитъ, см. Ма^пезіа. 
Ма^пёзХа, ае, Г. I) плодородная при¬ 

брежная полоса земли за горою Пеліемъ у 
Эгейскаго моря, позднѣе причислявшаяся 
къ Ѳессаліи.—1І) городъ въ Карій, на 
Меандрѣ, н. Іпес-Ъаяаг. — III) городъ въ 
Лидіи, у горы Синила, и. Мапізза. — 
Отс. 1) Ма^пёз, пёііз, ш. ыагнѳзійскій, 
зиѣзі., магнезіецъ; въ част. Іаріз Ма§- 
пез и одно Ма^пез, магнитъ; ріиг. зиЬзі., 
Ма^пёіез, ит, асе. аз, т. жители 
Магнезіи (страны и городовъ, указанныхъ 
выше). — 2) Мадпезза, ае, I. магнезіянка 
(*(•). — 3) Ма&пёіагсѣёз, ае, т. высшее 
начальство въ М. (въ Ѳессаліи).—4) Ма$- 
пёііз, Шіз, асе. ііба, Г. аб^., Аг§о, ко¬ 
рабль, построенный и спущенный въ мо¬ 
ре, по сказанію, въ области Магнезіи (*(•). 
Ма$пі Сашрі, бгит, т. городъ въ 

Африкѣ, близъ Утики. 
Ма^опііасит, і, п. городъ вангіоновъ 

въ Германіи (Сегтапіа зирегіог), н. 
Маіпя. — Побоч. ф. Мб^опііасит, і, п. 
Мфа, ае, Г. дочь Атланта и Іілейоны, 

мать Меркурія. 
Мфиз, а, ит, майскій, тепзіз Ма^из 

пли одно Ма^из, мѣсяцъ май. 
Маіаса, ае, I. городъ въ бетической 

Испаніи, н. Маіада, 
Маіёа, ае, асе. ап, I. мысъ въ Ла¬ 

коніи, н. Маіго йі В, АпдеЪ. 
Маіёѵепіит, і, п. городъ гирпиновъ 

въ Самніи (ранѣе Вепеѵепіит). 
МаІІасиз зіпиз, заливъ въ южной 

Ѳессаліи, напротивъ Евбеи, н. Яеііш 
пли Еегіипй — Отс. МйІІсизіз, е, абу. 
Маііоеа, ае, Г. городъ въ Ѳессаліи, 

у нын. Моіодкизіа. 
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Матегсиз, і, ш. фамильное имя, особ. 
Эмиліева рода. 
Матегііпі, бгит, ш. жители г. Мес- 

саны на о. Сициліи, называвшіеся за свои 
военные подвиги сыновьями Марса.— 
Отс. МатегЙшіз, а, ит, аф. 
МатШиз, а, ит, фамильное имя. 
МатигХиз, Хі, т. Ѵеіигіиз, изготови¬ 

тель анциліевъ (апсіііа *(*). 
Мапшгга, ас, ш. богатый римскій 

всадникъ изъ Формій. 
Мапсіішз, і, ш. С. Нозііііиз, консулъ 

римскій. 
Мапйёіа, ае, Г. мѣстечко въ сабинской 

области, гдѣ теперь монастырь 8і. Сото 
или Зап-Созгтаіо сіе Ѵгсо-Ѵаго. 
Ыап<ШШ, бгшп, ш. галльское племя 

въ кельтской Галліи; главный городъ 
Аіезіа (н. Лігзе въ Вер. йе Іа Сбіе гі’ог). 
МашіигХа, ае, і. городъ салентиновъ 

въ Калабріи (въ южной Италіи), н. раз¬ 
валины у Сазаі Виоѵа. 
МапіІХиз, а, шп, римское родовое 

имя.—Отс. МапШаішз, а, шп, аф. 
МапХиз, Хц ш. римское предъимя, об. 

пишется М\ 
МапНиз, а, иш, родовое имя; тк. 

аф.—Отс. МапІІапиз, а, иш, аф.; зиѣзі., 
МапНаиит, і, п. помѣстье Цицерона. 
Мапііпёа, ае, і. городъ въ Аркадіи. 
Мапіб, йэ, асе. б, 1'. I) дочь ѳивскаго 

прорицателя Тиресія, мать прорицателя 
Мопса, прорицательница. — II) италій¬ 
ская нимфа, мать Окна, прорицатель¬ 
ница. 
Мапійа, ае, Г. городъ въ сѣверной 

Италіи. 
МагаИібп, бпіз, ш. и Г. мѣстечко на 

восточномъ берегу Аттики, прославленное 
побѣдою Мильтіада надъ персами въ 
490г. до Р. Х.,н*деревушка МагаВгопа.— 
Отс. ЫагаіЬбпХиз, а, иш, мараѳонскій. 
МагаіЬбз, і, Г. городъ въ Финикіи.— 

Отс. МагаіЬёпиз, а, иш, аф. 
Магсеііиз, і, т. фамильное имя плебе¬ 

евъ Клавдіевъ. — Отс. МагсеШа, бгит, 
т. празднество въ честь этой фамиліи 
въ Сициліи. 
МагсХиз, а, иш, родовое имя; тк. 

аф. — Отс. Магсіапиз, а, ига, аф. 
Магсбтіші и Магебтаппі, бгит, т. 

свевское племя въ Германіи.—Отс. Магсб- 
таппХсиз, а, иш, аф. 
Магсиз, і, ш. римское предъимя. 
Магіі, бгит, т. племя на берегу 

Каспійскаго моря, тк. въ горной странѣ 
между Мидіей, Суетной и ІІерсидою. 
Маг<1бпІиз,Хі,т. зять Дарія Гистаспа, 

персидскій полководецъ. 

Магёа и Магёбіа, ае, Г. озеро и го¬ 
родъ въ Нижнемъ Египтѣ, н. Магіиі.— 
Отс. 1) Магёбііз, Шііз и іійоэ, Г. ма- 
рейскіи, раіиз, ѵШз. — 2) МагШХсиз, 
а, иш, аф.; зиЬзі., МагёбіХсиш, і, п. 
марейское (вино *|-). 
Магіса, ае, і. нимфа у Минтурнъ, 

которой была посвящена дубовая роща 
при рѣкѣ Лирисѣ (Іисиз Магісае); по 
ея имени озеро у Минтурнъ названо раіиз 
Магісае и одно Магіса. 
МагІиз, а, иш, родовое имя; извѣ¬ 

стнѣйшій въ этомъ родѣ С. Магіиз, 
соперникъ Суілы, побѣдитель ІОгурѳы и 
кимвровъ; тк. аф.— Отс. МагХапііз, 
а, иш, аф. 
Магшагіса, ае, $. область въ Африкѣ, 

нынѣ Вагса.— Отс. МагтагШз, ае, ш. 
изъ Мармарики (•(*). 
Маго, бпіз, ю. фамильное имя рим¬ 

скаго поэта П. Вергилія. 
Магбпёа и -іа, ае, Г. I) городъ въ 

области самнитянъ, н. Матапо.— II) во 
Ѳракіи, н. Магодпа. — Отс. Магбпііёз, 
ае, ш. житель г М. 
Магревзиз (Магрёзиз), і, ш. гора на 

о. Парѣ.— Отс. МагреззХиз (Магрёзіиз), 
а, иш, аф. (*(*). 
Маггйсіпі (Магйсіпі), бгит, т. 

племя въ Лаціи; главный его городъ 
Теаіе (н. СМеіг). — Отс. Маггйсіпиз, 
а, ига, аф. 
Маггйѵіит (МаггйЪХит'), Хі, п. го¬ 

родъ въ Лаціи, н. $. ВепееШо. — Отс. 
МаггйѵХиз, а, иш, аф. (і*). 
Магз, Магііз, ш. I) Марсъ, богъ войны, 

отецъ Ромула, родоначальникъ римскаго 
народа. — Отс. теіоп. 1) борьба, бой, 
сраженіе, зио Магіе, собственными си¬ 
лами, безъ чужой помощи; въ част., 
образъ сраженія, е^иііет зио аIіепо^ие 
Магіе ри^паге, свойственнымъ и несвой¬ 
ственнымъ ему (т.-е. какъ пѣхота) спо¬ 
собомъ. — 2) военное счастіе, исходъ 
сраженія, успѣхъ, апсерз Магз; аедио 
или аедиаіо Магіе, съ равнымъ успѣ¬ 
хомъ. — 3) военный духъ, храбрость, 
зі раігіі ^ш<I Магііз ЬаЬез (|). — Отс. 
1) МагЙаІіз, е, Марсу принадлежащій, 
марсовъ; тк. = къ Марсову легіону от¬ 
носящійся, марсовъ, тііііез. — 2) Маг- 
ііиз, а, ит, марсовъ, сатриз (поле); 
Іедіо; или = мартовскій, тепзіз, мартъ, 
Саіешіае М., первое число марта; пер.: 
военный, воинскій. — И) пер., Марсъ, 
планета. — Отс. МагіХиз, а, иш, Марсу 
принадлежащій, марсовъ. 
Магзі, бгит, т. I) племя въ Лаціи, 

принимавшее дѣятельное участіе въ союз- 
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нической воинѣ; зіпд. Магзиз, і, т. 
марсъ.— Отс. 1)Магвісиз, а, ит, ай).— 
2) Мі гзиз, а, ит, ай). — II) племя въ 
Германіи, между Рейномъ, Линдой и 
Эмсомъ. 
Магвуав, ае, асе. ап9 т. и Магз^а, 

ае9 ш. I) сатиръ, искусный игрокъ на 
флейтѣ.— II) рѣка въ Великой Фригіи, 
впадающая въ Меандръ. 
Магіісбіа, ае9 ш. поклонникъ Марса (*{-). 
Магіі^ёпа, ае9 ш. сынъ Марса (•)■). 
МазаезйШ и Мазаезуіі, бгшп9 га. 

народъ въ Нумидіи. 
Мазідізза, ае, га. парь нумидійскій, 

отецъ Миципсы, дѣдъ Югурѳы. 
Мазза&ёіёз, ае, ш. ріиг. Мазз&&ёіас, 

агат, т. скиѳское племя на берегу Ка¬ 
спійскаго моря въ нын. Джунгаріи и 
Монголіи. 
Маззісиз, і9 т. (топа) гора между 

Лапіѳмъ и Кампаніей, извѣстная своими 
виноградниками, н. Мопіе Маззо или 
МаззгсЪ. —Отс. ѵіпит Маззісит и зиЪзі. 
одно Маззісит, масспкскоѳ (вино |). 
Маз&Ша, ае9 і. торговый городъ въ 

нарбопской Галліи, н. Магзеіііе.— Отс. 
МаззШшзіз, е9 айр; ріиг. зиЬзі., МаззІ- 
ІІепзеа, Іит, т, жители М. 
Маавуіі, опта, т. народъ въ Ну¬ 

мидіи.— Отс. Мазвуіиз, а9 ит9 ай).; 
поэт. = африканскій (*{*). 
Маііпиз, і, т. гора у подошвы Гар- 

гана въ Апуліи (Ариііа Байта), н. Ма- 
ігпаіа.— Отс, М&ііпиз, а, шп9 асу. (*(-). 
Маіізсо, бпіз, I1. городъ эдуевъ въ 

лугдунскои Галліи, на Арарѣ, н. Мадоп. 
Маііиз, а9 шп, родовое имя. 
МаігаІІа, Ішп, п. ежегодное (11 іюня) 

празднество въ честь богини Маіег Маіиіа. 
Маігбпа, ае9 т. рѣка въ лугдунской 

Галліи, н. Мате. 
МаШа, ае9 і, богиня утра, паз. об. 

Маіѳг МаШа. 
Мапгі. бгшп9 т. жители Мавританіи.— 

Отс. 1) Маигаз, а, ит9 мавританскій, 
тк. поэт. = африканскій, пуническій. — 
2) Маигііапіа (МаигёіапІа), ае, і. об¬ 
ласть въ Африкѣ, н. 2?ез и Магоссо. 
Маигазіа, ае, $. грѳч. названіе Маври¬ 

таніи.— Отс. Маигйзіиз, а, от, маври¬ 
танскій, поэт.=африканскій (*(*).—Ріиг. 
зиЪз!., Мапгйвіі, бгит, т. жители Н. 
Ма\ог8,ѵогіІ8, ш. архаич. и поэт. = 

Магз.— Отс. Ыаѵогііиз, а, шп, къ Марсу 
относящійся, Марсовъ; зиЬзі., Маѵог- 
ііиз, Мелеагръ (считавшійся сыномъ 
Марса). 
Махепііиз, Іі, ш. римскій императоръ 

съ 306—312 г, послѣ Р. X. 

Магаса., ае? ?. главный городъ Каппа 
докіи, н. Каізагуек. 
Маха^ае, агат, I. городъ въ странѣ 

ассакеновъ въ Индіи. 
Мёйёа, ае, і. дочь царя Ээта въ Кол¬ 

хидѣ, сестра Абсирта, чародѣйка.—Отс. 
Мёйёіз, 1<1із, медеинъ = чародѣйскій (*|*). 
Мёйі, огат, т. мидяне, поэт. = персы* 

ассирійцы, парѳы.— Зіп^. Мёйпз, і, -т. 
мидянинъ, поэт. тк. = персъ и проч. 
(+)• — Отс. 1) Мёйіа, ае, Г. Мидія, 
область въ Азіи (нын. провинціи: Адер- 
биджанъ, Ширванъ, Гиланъ и Масанде- 
ранъ).— 2) Мёйісиз, а, шп, индійскій* 
поэт. пер. = персидскій, ассирійскій. — 
3) Мёйиз, а, ит, индійскій, поэт. тк. = 
персидскій, ассирійскій (*(-). 
Мёйібіапшп, і, п. и -Іапішп, іі, п. го¬ 

родъ въ цизальпійской Галліи, главный 
городъ инсубровъ, н. Мііапо. — Отс- 
Мёйібіапепзіз, е, асу. 
Мёйіошаігісі, бгшп, т. народъ въ 

Галліи у Мозеля. 
Мёйібп, бпіз, т. городъ въ Акарнаніи, 

при нын. Каітьа. —- Отс. МёйІбпІі, бгшп,. 
т. жители М. 
МейоЪгё&а (МейоЪгі&а), ае, Г. городъ 

въ Лузитаніи, н. Магѵао. - Отс. Мейо- 
Ъгё^епвез (Мейи1)г%епве8), 1шп, т. 
жители М. 
Мёйбп, йопііз, ш. сынъ аѳинскаго 

царя Кодра, первый архонтъ; его по¬ 
томки — Мёйопіійае. 
МёйиШа, ае, Г. городокъ въ Лаціи, н. 

8і, Лпдеіо,—Отс. МейиШпиз, а, ит, асу. 
1. Мёйиз, і, т. см. Мейі. 
2. Мёйиз, і, т. I) рѣка въ Персіи* 

лѣвый притокъ Аракса, н. Роігоаг. — 
поэт, ай)., Мейшп Ишпеп (*}*). — II) сынъ 
Медеи, какъ сюжетъ трагедіи Пакувія. 
Мёйиза, ае, і, дочь Форка, мать Пе¬ 

гаса, горгона (•]•). — Отс. Мёйизаеиз, а,, 
ит, ай], (■[). 
Мё&аега, ае, $. „гнѣвная0, одна изъ 

фуріи (1*). 
Мё^аіепзіа, Іит, п. и архаич. Мё&аіё- 

зіа, Іит, п. ежегодное (4 апрѣля) праздне¬ 
ство въ честь богини Ма^па Маіег. 
Мё^аібрбііз, асе. іт, аЫ. і, і. и Мё- 

^аіё рбііз, асе. іп, і, городъ въ Ар¬ 
кадіи. — Отс. 1) Мё^аібрбіііае, агат, т. 
жители М. — 2) Мё&аІбрбНіапив, а, ит, 
ай).; ріиг. зиЪзі., Мё^аібрбіііапі, бгит, 
т. жители М. 
Мё^ага, ае, Г. и Мё&ага, бгшп, п. 

I) городъ въ области Мегаридѣ, н. Ма- 
дага. — II) городъ на о. Сициліи, ранѣе 
НуЪІа, при нын. СаЫаго, — Отс. 1) Мё- 
Загсиз, а,иш, аф.; ріиг. зиЪзі., Медагёа» 
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огит, п. поля Мегары (і*). — 2) Мена¬ 
тепа, 6і и ёоз, т. житель (изъ) М.—3) Мё- 
Нагіспа, а, шп, асі}.; ріиг. зиЬзі., Мё^а- 
гісі, бгипц ш. приверженцы Евклида 
изъ Мегары.—4) Мё&йгпз, а, шп, мегар- 
скій (на о. Сициліи •)*). 

1. Менатепа, см. Менага 2. 
2. Мёнагепа, ёоа, т. сынъ Нептуна, 

отецъ Гиппомена (|).— Отс. Мё&агёіпз, 
а, шп, могаровъ, Ьегоз, о Гшшоменѣ (*(•). 
Мёнатіа, гісііз, асе. гіДа, Г. городъ на 

о. Сициліи, иначе Менага. 
Мёнатпа, а, пт, см. Менага 4. 
Мёіатрпа, рбсііз, т. знаменитый врачъ 

и прорицатель, сынъ Амиѳаона. 
Мёіапіррё, ёа, і. и Мёіапірра, ае, Г. 

I) сестра царицы амазонокъ Антіопы.— 
И) дочь Эола или Десмонта, ыатьБеота и 
Лнкла. 
Мёіапірриз, і, ш. сынъ Астака, ѳи- 

вянинъ. 
МёІапіЬІпз, Іі, т. пастухъ Улисса (*(•). 
МёІапіЬб, из, Г. морская нимфа, дочь 

Девкаліона (і*). 
МёІапіЬиз, і, т. I) рѣка въ Сарматіи 

(•)•). —II) царь въ Элидѣ, отецъ Кодра. 
Мёіаз, асе. ала и ап, т. Меланъ, 

названіе рѣкъ въ Ѳессаліи и другихъ 
странахъ. 
МеЫі, бгпт, т. народъ въ кельтской 

Галліи, н. сеих йе Меаих. 
Мёіёанёт и Мёіёа&гбз и -из, і, т. 

сынъ калндонскаго царя Ойнея и Алѳеи 
(|). — Отс. МёІёантЫѳз, пт, Г. сестры 
М. («. 
Меіез, Іпт, Г. мѣстечко въ Самнін. 
МёИЬоеа, ае, Г. городъ въ Ѳессаліи. — 

Отс. МёШюеиз, а, шп, асу., йих, о Фп- 
локтетѣ (і). 
Мёіісегіа и МёІІсегісз, ае, т. сынъ 

Нно и Аѳаманта (*(*). 
МёШа, ае, Г. и МёШё, ёз^ Г. I) (форма 

-іа) островъ между Сициліей и Африкою, 
съ соименнымъ городомъ, н. Маііа.— 
П) (форма -іѳ) морская нимфа (*(•). — 
Отс. МёШелзіз, е, асу. 
Меііа, ае, т. рѣка въ сѣверной Ита¬ 

ліи, н. Меіа (|). 
Меіосішшт, і, п. городъ въ кельтской 

Галліи, въ области сѳноновъ, и. Мёіип. 
Мёібз, і, Г. островъ на Эгейскомъ мо¬ 

рѣ, изъ группы Спорадскихъ острововъ.— 
Отс. МёІІпз, а, шп, асу. 
Меірбтёпё, ёз, Г. муза трагической и 

лирической поэзіи. 
Меттіпз, а, ит, родовое имя.— Отс. 

Меттіапиз, а, пт, асу. 

Метпбп, бпіз, т. сынъ Тиѳона д 
Авроры, царь эѳіопскій. — Отс. 1) Мет- 
пбпіз, піеііз, Г., а(у.; зиЪзі., Метпопібсз 
(зс. аѵез), птицы М. (*(*). — 2) Метпб- 
ліиз, а, ит, восточный. 

МстрЬіз, рШіз, асе. рЬіт и рЫп, 
ѵос. рЫ, аЫ. рЫ, Г. городъ въ среднемъ 
Египтѣ, резиденція египетскихъ царей, 
и. деревня Мті (въ трехъ миляхъ къ югу 
отъ Каира). — Отс. 1) МешрЫіІспз, а, 
пт, асу.; поэт. = египетскій (*)•). — 2) 
МетрЬіііз, іісііз, Г. мемфисскій; поэт.= 
египетскій (*(•). 
Мёпас, агшп, Г. городъ на о. Сициліи, 

н. Мепео. — Отс. Мёпаепі, отит, т. 
яштели М. 
Мёпапбёг и -йгбз, -йгпз, сігі, т. I) 

греч. комическій поэтъ. — II) какъ имя 
раба: 1) рабъ Цицерона.—2) вольноотпу¬ 
щенникъ Т. Ампія Бальба. 
Мёпаріі, отит, т. племя въ бельгій¬ 

ской Галліи; главный его городъ Мёпа- 
ріа, ае, Г. н. Оетарре. 
Мепсіёз, <Шіз, Г. городъ въ Египтѣ на 

Нилѣ.— Отс. Мепйёзіпз, а^ ит, асу. 
Мёпёсіёз, із, т. азіатскій риторъ изъ 

Алабанды.— Отс. Мёпёсішз, а, пт, асу. 
Мёпёіабз и -из, і, ш. сынъ Атрея, 

братъ Агамемнона, супругъ Елены. 
Мёпёліиз, а,ит, родовое имя; тк. 

асу. — Отс. Мёпёпіаппз, а, пт, асу. 
Мёпіпх или Мёпіх, $із, Г. островъ у 

Африки, у малаго сирта, п. ІегЫ. 
Меппіз, із, Г. городъ въ Вавилоніи, 

при нын. Виз - Скагтаіи, по другимъ, 
при Кегкик. 
Мёпоесеиз, ёі, и ёоз, асе. ёа, ѵос. еп, 

т. сынъ ѳивскаго царя Крѳонта. 
Мёпоеііпз, Іі, ш. сынъ Актора, отецъ 

Патрокла, аргонавтъ. — Отс. Мёпоеііа- 
сіёв, ае, т. сынъ М. = Патроклъ (*)•). 
Мепібг, бгіз, ш. художникъ въ чекан¬ 

ной работѣ. 
Мегсйгіиз, Іі, т. Т) сынъ Юпитера и 

Маи, вѣстникъ боговъ, богъ торговли, 
ораторскаго искусства, гимнастики и 
т. п. — теіоп. = статуя Меркурія. — 
II) Меркурій, созвѣздіе. — Отс. Мегсй- 
гіаііз, е, асу.; ѵігі, ученые и поэты, особ, 
лирическіе, такъ какъ Меркурій—изобрѣ¬ 
татель лиры (*)•). — зиЬзі., Мегсйгіаіез, 
Іпт, т. торговые люди, купцы, имѣвшіе 
въ Римѣ коллегію. 
Мёгібпёз, ае, т. критянинъ, другъ и 

воэница Идоменея, одного изъ храбрѣй¬ 
шихъ героевъ Троянской войны (*{*). 
Мёгбё, ёз, Г. островъ, образованный 

Ниломъ въ Эѳіопіи, нын. провинція АіЪаг* 
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Мёгбрё, ёз, Г. дочь Атланта, супруга 
Сисцфа, одна изъ плеядъ (*[*)* 
Мёгорз, бріз, т. царь эѳіопскій, су¬ 

пругъ Климены, отчимъ Фаэѳонта (*)■). 
Мёгйіа, ае, т. плебейское фамильное 

имя депііз Сотеііае. 
Мёзётѣгіа, ае, Г. городъ во Ѳракіи, 

н. Мгззгѵгіа или Меззгт. — Отс. Мё- 
зётѣгіасиз, а, ит, аф. (і). 
Мёзбрбіатіа, ае, I. область въ Азіи 

между Евфратомъ и Тигромъ. 
МеззаПа (Меззаіа), ае, ш. фамильное 

имя Валеріева рода; отс. МеззаНпа, ае, Г. 
развратная супруга императора Клавдія. 
Мезз&па, ае, г. I) городъ на о. Сици¬ 

ліи, ранѣе 2апск, н. Метпа. — Отс. 
Меззапіиз, а, шп, а<У. — П) = Меззепѳ. 
Меззаріа, ае, Г. древнее названіе части 

южной Италіи, Калабрія или Апулія.— 
Отс. Меззаріиз, а, пт, апулійскій или 
калабрійскій (*)*). — ріиг. зиЪзі., Мезза- 
ріі, бгпт, т. жители М. 
Меззариз, і, т. царь въ Апуліи или 

Калабріи. 
Меззёпё, ёз, Г. и -ёпа, ае, Г. главный 

городъ Мессеніи, на рѣкѣ Памисѣ въ 
Пелопоннесѣ, н. Мажа-Маііа. — Отс. 
Меззёпіпз, а, ит, асЦ. (*(*). — ріиг. 
бпѢзі., Меззёпіі, огит, т. жители М. 
Меззіа зііѵа, ае, I. вѣроятно, холми¬ 

стая полоса земли на правомъ берегу 
Тибра, къ юго-западу отъ Вей. 
Мёіаропіит, і, п. городъ въ Лукаши.— 

Отс. Мёіаропііпиз, а, ит, аф\; ріиг. 
зиѣзі., Мёіаропііпі, огит, т. жители М. 
Мёіаигиз, і, т. рѣка въ Умбріи, и. 
Меіаго или Меіго. — А<Ц., поэт., Мё- 
Іаигит Яитеп, рѣка М. (1*). 
Мёіеііиз, а, ит, фамильное имя §еп- 

ііз Саесіііае. — Отс. МёіеШішз, а, ит, 
аф. 
МёіЬутпа, ае, Г. городъ на о. Лесбѣ, 

н. Маіѵьоа. — Отс. 1) МёіЬутпаеиз, а, 
ит, асу.; ріиг. зиЪзі., МёіЬутпаеі, 
огит, т. жители М.— 2) Мёйіутпіаз, 
айія, $. асЦ. (і*). 
МеііІІиз, а, от, фамильное имя. 
Мёііиз, см. МеШиз. 
Мёіо или Меібп, опіз, т. аѳинскій 

астрономъ. 
Мёігбйбгиз, і, т. I) ученикъ Эпикура, 

изъ Аѳинъ, об. наз. Ьатрзасепиз.— II) 
риторъ и философъ изъ Скепсиса въ Ми- 
сіи (поэтому наз. Зсерзіиз), ученикъ 
Карнеада. 
Мёігбрбііз, асе. іт, аЫ. і, I. городъ 

въ Ѳессаліи. — Отс. 1) Мёігбрбіііае, 
агшп, т. жители М. — 2) МёігбрбШа- 
пиз, а, ит, а<у. 

МеШпз (Мёііиз), 1і, т. начальникъ 
и вождь албанцевъ. 
Мёѵапіа, ае, I. городъ въ Умбріи, и. 

Веѵадпа. 
Мёгепііиз, 1і, т. имя жестокаго ти¬ 

рана Церы. 
МІсірза^ае, т. сынъ Масиниссы, царь 

нумидіискій. 
МШашт, іі, п. городъ во Фригіи. — 

Отс. МИаеепзеэ, Іит, т. жители М. 
Мійаз (Міда), ае, т. сынъ Гордія, 

царь бриговъ во Ѳракіи. 
Мііапібп, опіз, т. супругъ Аталаи- 

ТЫ (•)•). 

МПёіиз, і, I) т. отецъ Кавна и Би- 
блиды (*}•). — П) I. торговый городъ въ 
Карій. — Отс. 1) МПёзІиз, а, ит, а<у.; 
ріиг. зиЪзі., МПёзіі, огит, т. жители 
М. — 2) Мііёііз, іШз, асе. Ша, I. а) 
дочь М. = Библида (•)■).—Ь) а<у., игЪз, 
городъ Томы (Тоті), милетская коло¬ 
нія (1*). 

1. МПо и МНоп, опіз, т. знаменитый 
атлетъ изъ Кротона. 

2. МПо, бпіз, т. фамильное имя деп- 
ііз Аппіапае; извѣстнѣйшіе: Т. Аппіиз 
Мііо Раріапиз, убійца П. Клодія.— Отс. 
МНбпІаппз, а, ит, аф*. 
Мііуаз, а<1із, асе. айа, I. небольшая 

область въ Великой Фригіи. 
Мітаіібпіз, пШз, I. вакханка (і*). 
Мітаз, апііз, асе. апіа, т. I) гора 

и мысъ въ Іоніи. — П) имя гиганта. 
Міпсіиз, Іі, т. рѣка при Мантуѣ, н. 
Мгпсіо. 
Міпёгѵа, ае, I. дочь Зевса, богиня 

мудрости, искусствъ и наукъ, тк. разум¬ 
ной войны, изобрѣтательница прядильнаго 
искусства. — погов., сгазза или ріп^иі 
Міпегѵа, безъ искусства и учености, 
просто, грубо; іпѵііа Міпегѵа, безъ спо¬ 
собности, неискусно, безъ призванія; 
зиз Міпегѵат (йосеі) = яйцо курицу 
учитъ (= дуракъ учитъ умнаго). — те- 
іоп. (поэт.)=прядильное искусство, ткац¬ 
кое искусство гс (*(*). — Отс. Міпегѵіит, 
Іі, п. городъ и замокъ въ Калабріи, съ 
храмомъ Минервы, нынѣ СавЬго, съ га¬ 
ванью Рогіо ВаЛІ8со.-— поэт.: Міпегѵаѳ 
агх (1*). 
МІпІо, опіз, т. рѣчка въ Этруріи, н. 
Мідпопе. 
Міпбз, пбіз, т. I) сынъ Зевса и Ев¬ 

ропы, братъ Радаманѳа, царь и законо¬ 
датель критскій, послѣ смерти судья въ 
подземномъ царствѣ. — П) Міпоз П, 
сынъ Ликаста, внукъ предыдущаго, царь 
критскій, супругъ Пасифаи, отецъ Дев- 
каліона, Аріадны гс, строитель лабирин- 
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та. — Ото. 1) Міпбіз, Хбіз, асе. Іба, Г. 
дочь Миноса, т.-ѳ. Аріадна (*(•). — 2) 
МіпбХиз и Міпбиз, а, шп, аф*., поэт.= 
критскій (*(*)• — 3) Міпбіаигиз, і. т. 
сынъ Пасифаи, получеловѣкъ—полу быкъ, 
убитый Ѳесеемъ съ помощью Аріадны. 
Міпіигпае, агат, і. городъ въ Лаціи, 

на границѣ Кампаніи. — О тс. Міпіпг- 
пепэіз, е, аб|.; ріиг. зиЬзі., Міпіигпеп- 
вез, Ішп, ш. Жители М. 
МХпйсІиз или МіпіШиз, а, шп, родо¬ 

вое имя; тк. аб]. 
МХпуаз, ае, т. царь въ Орхоменѣ, 

родоначальникъ аргонавтовъ. — Отс. 1) 
Міпуае, агат, т. = аргонавты (і*). — 
2) МІпуёІаз, абіз и Міпуёіз, ёібіз, асе* 
ріиг. ёібаз, Г. дочь Минія (■)*)• — 3) Ш- 
пуёіиз, а, ит, аф*. (*)*). 
Мізёпит, і, п. мысъ и городъ въ Кам¬ 

паніи, н. Сар йі Мівепо; поэт. Мізёпиз 
{шопз), о мысѣ. 
ЛШігёз, ае, т. персидское божество. 
МІіЬгЫаіёз, із и і. т. I) царь въ 

Понтѣ (Ропіісиз). — II) свидѣтель про¬ 
тивъ Флакка. — Отс. МИЪгІбаІІсиз, а, 
шп, а(^. 
Мпётбп, тбпіз, т. „памятливый0, 

прозвище Артаксеркса. 
Лпёшбпібез, Аиш, асе. баз, Г. музы, 

дочери Мнемосины (*)*). 
Мпетбз^пе, ёз, $. „Память0, богиня, 

мать музъ. 
Моепиз, і, т. рѣка Майнъ. 
Моезі, бгит, т. племя въ нын. Сербіи 

ш Болгаріи. — Отс. Моезіа, ае, $. область, 
раздѣлявшаяся па М. зирѳгіог (н. Сербія) 
н М іпіегіог (н. Болгарія); отс. ріиг. 
Моезіае. 
Мб&опіХ&сит, см Ма^опііасит. 
Мбіо (Мбібп), Ібпіз, т. прозвище 

греческаго ритора Аполлодора родскаго, 
учителя Цицерона. 
Мбіогсііиз, і, т. виноградарь въ Клео¬ 

нахъ у Немей, оказавшій гостепріимство 
Гераклу и въ награду получившій отъ 
него много полей. — Отс. МоІогсЫ Іисі, 
поэт. = йеменскія рощи (*(•). 
Мбіоззі, бгит, т. обитатели Молос- 

сиды; ихъ страна.— Мбіовзіз, Ібіз, I 
въ восточной части Эпира. — Отс. Мб- 
Іоззиз, а, ши, аф*., сапіз, молосская 
собака (в. пригодная для охоты *)*)• 
Мбпа, ае, 1. островъ между Британ- 

шею и Ирландіею, н. Апдіезеу. 
Мбпаезёз, із, т. полководецъ парѳекій, 

счастливо воевавшій съ римлянами. 
Мбпёіа, ае, Г. I) мать музъ. — П) 

лрозвищѳ Юноны, данное ва хорошіе 

совѣты (топео) римлянамъ. — Въ ѳя 
храмѣ находился монетный дворъ. 
Мбпоесиз, і, т. „одинокоживущій0, 

прозвище Геракла; отс. Мопоесі Агх ѳі 
Рогіиз, мысъ и гавань на берегу Лигу¬ 
ріи; и. Мопасо. 
Мопіапиз, римское прозвище. 
Морзбріиз, а, шп, къ Мопсопіи (древ, 

названіе Аттики) принадлежащій=атти¬ 
ческій, аѳинскій (*)*)• 
МорзнЬевіІа или Морзиезііа, ае, І. 

городъ въ Киликіи, и. Меззгз, 
Морзиз, і, т. Г) лапиѳъ, предсказа¬ 

тель аргонавтовъ (•(•). — И) сынъ кри¬ 
тянина Ракія и прорицательницы Манто, 
предсказатель, съ аргосскимъ царемъ 
Амфилохомъ основавшій кларскій ора¬ 
кулъ Аполлона. — Ш) имя пастуха (•(*). 
МбгХпі, бгит, т. племя въ бельгійской 

Галліи, у канала. 
МогрЬеиэ, ёоз, асе. ёа, т. богъ сиа 

и сновъ (•)*). 
Мбза, ае, т. рѣка въ бельгійской Гал¬ 

ліи, н. Маасъ. 
Мбзеііа, ае, т. и Г. рѣка въ бельгій¬ 

ской Галліи, н. Мозель. 
Мисіиз (Миііиз), а, ит, римское ро¬ 

довое имя.— Отс. МисХапиз, а, ит, асі). 
МиІсХЪёг, Ъёгіз и Ъёгі, т. „размяг¬ 

чающій0 желѣзо, прозвище Вулкана; 
поэт. пер. = огонь. 
МиІѵХиз (Мііѵіиз), а, ит, роиз, мостъ 

на Тибрѣ на ѵіа Машіпіа, н.ропіе Мойе. 
МшшпХиз, а, ит, родовое имя. 
Мшіаііиз, а, ит, родовое имя. 
Мипба, ае, і. городъ въ бетичѳской 

Испаніи.—Отс. Мипбепзіз, е, асЦ.; ріиг. 
зиЪзі., Мипбепзез, Хит, т. жители М. 
МйпусЬХа, ае, Г. гавань въ Аттикѣ, 

принадлежавшая Аѳинамъ. — Отс. Мб- 
пусЫиз, а, иш, аб].; поэт.=аѳинскій(■)•). 
Мйгаепа, см. Мигепа. 
Мигсіа, ае, Г. прозвище Венеры (=Миг- 

ііа или Мигіеа, Мугіеа, богиня мирта). — 
Отс. аб Мигсіаѳ (зс. аебѳт) или аб 
Мигсіат, узкая долина, отдѣлявшая Па¬ 
латинскій холмъ отъ Авентинскаго. 
Мйгёпа (Мйгаепа), ае, ш. фамильное 

пмя депііз Ілсіпіае. 
Миг&апЮа, ае, Г. I) городъ бруттіѳвъ 

въ Самніи, н. Сгосе йл Могсопе. — П) 
городъ на о. Сициліи, и. МапАггВшп* 
сЫ. — Отс. Миг^епііпиз, а, ит, аф.; 
ріиг. зиЪзі., Мигдепііпі, бгит, т. жи¬ 
тели М. 
Мпгза или МигзХа, ас, Г. городъ въ 

Панноніи, н. Еззеск. 
Мйза, ае, Г. I) муэа, т.-ѳ. богиня уче- 
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пости, особ, поэтическаго искусства и 
мувыки, чисто-лат. Сашепа; въ древности 
ихъ насчитывали иногда три или четыре, 
но об. девять: СаІІіорѳ, Сііо, Егаіо, 
Меіротепе, Еиіегре, ТегрзісЬогс, ТЬа- 
На, Игапіа, РоІуЬушпіа. — И) шеіоп.: 
1) пѣснь или поэтическое произведеніе, 
стихи (*}•). — 2) ученость, научныя за¬ 
нятія. 

Мйзаепз, і, т. древній греч. поэтъ, 
современникъ Орфея. 
Мизісапі, огит, т. индійскій народъ 

по сю сторону Ганга. 
МіПа, &е, ?. „нѣмая*, нимфа. 
МіШпа, ас, Г. городъ въ циспаданской 

Галліи, н. Мосіепа. — Отс. МіШпепзіэ, 
е, аф. 
Мйііпз, см. Мпсіаз. 
Мйіусс, ёз, і*. городъ на о. Сициліи, 

н. Мойіса. — Отс. Мйіусепзіз, е, аф. 
Мусаіё, ёз, {. мысъ въ Іоніи, напро¬ 

тивъ о. Сама, н. Сар 8. Магіе. 
Мусёпае, йгшп, Г. и Ыусёпа, ае, I. 

городъ въ Арголидѣ (*(•). — Отс. 1) Му- 
сёпаеиз, а, иш, аф. (•(*). — 2) Мусё- 
пепзсз, Каш, т. жители М.—3) Мусёпіз, 
Ыіз, асе. 14а, і. микенянка, объ Ифп- 
геніи (і*) 
Мусбпбз или -из, і, і. одинъ И8Ъ 

Кикладскихъ острововъ на Эгейскомъ 
морѣ (•)•). 
Му&ббпез, пт, т. ѳракійское племя, 

переселившееся во Фригію, Биѳинію и 
Месопотамію.—Отс. 1) Му^сІ&шз, Хйіз, 
I. мигдонскій = лидійскій. — 2) Му&бб- 
піпз, а. пт, мигдонскій = фригійскій (*}*). 
Му&ббптёз, ае, т сынъ фригійскаго 

царя Мигдона. 
Муіае, агат, Г. колонія и крѣпость 

Занклы, н. Меіагго. 

Муіаза, огит, п. городъ въ Карій,, 
н. Меіаззо или Меііазза. — Отс. 1) Муіа- 
зёпі, бгпш, т. жители М. — 2) Муіа- 
зепзез, Хпт, т. житель М.—Отс. 3) Му- 

Іазепз, ёі, т. лситѳль М.; рііхг. Му- 
І&зіз, жители М. — 4) Муіазіиз, аг 
иш, аф. * 
Мупббз и Мупйиз, і, I. портовый го¬ 

родъ въ Карій, н. Мепйез пли Метісз- 
сЪе.~ Отс. Мупйіі, огит, т. жители М. 
Мугіпа, ас, і\ укрѣпленный портовый' 

городъ въ Мисіи. 
МугтёсЫёз, ае, т. зпамснитый рѣз¬ 

чикъ. 
МуппШпез, шп, ш. ахейское племя 

въ ѳессалійской Фѳіотидѣ, находившееся* 
подъ властью Ахилла. 
Муго. бпіз, т. знаменитый скульпторъ 

(ок. 430 г. до Р. X.). 
МугШиз, і, т. сынъ Меркурія, воз¬ 

ница Эномая. 
Мугібз, і, Г. небольшой островъ у* 

Евбеи; отс. Мугібиз, а, иш, мпртойскій, 
таге, часть Эгейскаго моря, между Кри¬ 
томъ, Пелопоннесомъ и Евбеею, п. Маге• 
йі Мапйгга. 
Музсёіаз, і, т. сынъ Алкмона, ахеецъ, 

основатель Кротона (ф). 
Музі, бгиш, т. жители Мисіи. — 

Музіа, ас, і. область въ Малой Азіи.— 
Отс. Музіпз и Музиз, а, иш, аф. 
МуШсоас, йгиш, і. и. МуШёпё, ёз, I. 

главный городъ на о. Лесбѣ, н. Сазіго.— 
Отс. 1) МуШёпаспз, а, пш, аф.; зиѣзі., 
митиленецъ; ріиг. зиЬзі., муШспаеі,. 
бгпш, т. жители М.—2) МуШёпепзіз, 
е, аф. 
Мупз, авііз, асе. ппіа, і. городъ въ 

Карія, и. развалины, наз. РаІІаііа или* 
Раіаізіха. 

N. 
ЭДіМіаеі (ХаѣаіЬаеі), бгпш, ш. глав¬ 

ное племя въ Аравіи.—Отс. КаЬаіаеиа 
(^аѣаіЪаеиз), а, пт, аф., поэт. тк. = 
аравійскій, восточный вооб. 
ИаетХпз, а, иш, родовое имя; какъ 

аф., рогіа.— Отс. лаеѵХаппз, а, пт, аф. 
Иаіаз, аіііз, I. и чаще Иаіз, Ііііз и Х4оз, 

асе. і(1аз, і. I) наяда, водяная нимфа.— 
И) нимфа вооб. (нереида, дріада ф). 
Иатпёіез, иш, т. племя въ кельтской 

Галліи на сѣверномъ берегу Лпгера, въ 
странѣ нын. Напіез. 
Капійаіез, Хит, т. альпійскій народъ 

кельтскаго происхожденія въ нын. IVаіііз. 
Хат, Кагіз, ш. притокъ Тибра, н. ІѴега. 

КагЪо, Ьбпіз, ю. (тк. Г.), городъ въ 
нарбонской Галліи, п. КагЬопе. — Отс. 
КагЪбпепзіз, е, аф. 
Иагізіі, бгпш, т свевское племя на 

югѣ Германіи, въ области Фихтельгебпрга 
и Оберпфальца. 
ИагпХа, ае, Г. городъ въ Умбріи, на 

ІІарѣ,н.іУагпг. — Отс. Кагпіепзіз, е, аф. 
ЛУагусХиз, а, пт, I) нарикскій, локрид- 

скій, Ьосгі, изъ Нарпка, Ьегоз, Аянтъ, 
сынъ Оилея, Иагусіа (игЬз), городъ 
Локры въ Италіи (|).—И) локрскіи (въ 
Италіи)* ріх. 
Иазатбпсз, пт, асе. аз, т. (зіп^. 

Юізатбп), племя къ юго-западу отъ Ки- 
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репаики до средины большого сирта.— 
Юте. Мзатопіасоз, а, от, аб). (*(*). 
Каѳіса, ас, т. прозвище фамиліи Сци¬ 

піоновъ. 
Кавібіш, а, пт, родовое имя.—Отс. 

К&зХбШпоз, а, шп, асу. 
Лазо, бпіз9 т. прозвище, напр. Ови¬ 

діевъ. 
N§363, і9 Г. часть города Сиракуэъ. 
Каирасібз и -из, і9 І. укрѣпленный 

портовый городъ озолійскихъ локровъ, 
>еще н. Ксрасіоз (новогреч.), Іярапіо 
(итал.). — Отс. Капрасібпз, а9 пш9 
аф-. ({). 
ХапрПиз, Хі, т. царь на о. Евбеѣ, 

отедъ Паламеда, который поэтому пае. 
^ирііабёб, ае, т. (■(•). 
Кахбз (Йахив), і9 І. островъ на Эгей¬ 

скомъ морѣ, изъ группы Кикладскихъ 
острововъ, н. Кахіа или Ахіа. 
Дёарбііѳ, рбіів, асе. рбііт, аЫ. рб1і9 

і. I) четвертая часть города Сиракузъ.— 
II) городъ въ Кампаніи на западномъ 
склонѣ Везувія, н. Nароіі,— Отс Ша- 
рбШаппз, а, ш*>9 аб].; ріиг. зиЬзі., 
КёарбШаш, бгаді, т. жители II. — 
КёарбІПішит, і, п. помѣстье близъ И.— 
Ш) городъ въ Зевгптанѣ, н. КаЬаІ. 
Хёіеііз, 6і, т. отецъ Нестора, парь 

ппльскій (і*). — Отс. 1) №Ша89 а, нт, 
аб^ (+)• — бпЬзі., Шіёіив, і, т. сынъ 
Н., т.-ѳ. Несторъ (і*). — 2) Шіёиз, а9 
от, а^. (|). — 3) Шібё8, ае, т. по¬ 
томокъ, сынъ Н. (і*). 
Кёшёа9 ае, і. и поэт. Кёшёё9 ёз, Г. 

мѣстечко въ Арголидѣ. — Отс. 1) N6- 
шёаепз (Кётёёоз'), а, шп9 асу. (у). — 
2) Кётёа9 огот, п. немейскія игры. 
Кётёзіз, зёбз9 асе. зіт, і. I) богиня 

возмездія, наказывавшая преимуществен¬ 
но за высокомѣріе и надменность. — II) 
любимица Тибулла (*)*)• 
ЭДтёіез, шн, т. племя въ бельгійской 

Галліи. 
Кетеіосеппа, ае, і. городъ въ бель¬ 

гійской Галліи, н. Аггав. 
Кёбсіёз, із я і, т. отецъ Ѳемистокла.—? 

Отс. КёбсІІбёз, ае, т. сынъ Н. (*(*). 
Кёорібіётпз, і, т. сыпь Ахилла, 

иначе наз. Пирромъ. 
Яёре и Кёрёіё, іа, п. городъ Этру¬ 

ріи, н. ІТері. — Отс. Кёрё8Іпп89 а, от, 
асу.; ріиг. зиѣзі., Кёрёвіпі, бгпт, т. 
.жители Н. 

КёрЬёІс, ёз, мать Фрикса и Геллы.— 
Отс. КёрЬёІёіз, ёібоз, $. дочь Н. Ж. 
Шроз, роііа, т. фамильное имя, Сог- 

пеііиз Дероз, знаменитый историкъ, род. 
«ж. 80, ум. ок, 30 г. до Р, X. 

Керішшз, і, т. сынъ Сатурна, супругъ 
Амфитриты, богъ моря. — Отс. теіоп. 
(поэт.)=море.— Ото. ИерШпІив, а, пт, 
аф*.; агѵа, ргаіа, т.-е. море (•)•); Ьегоз, 
Ѳесей (такъ какъ онъ считался сыномъ 
Нептуна ■(•); бах, Секстъ Помцей, сынъ 
Помпея В., такъ какъ онъ хотѣлъ, 
чтобы его считали усыновленнымъ Неп¬ 
туномъ (I); а<рае, источникъ у Тѳр- 
рацины^въ Лаціи. 
Шгеоз, ёоа и ёі, асе. ёа, т. сынъ 

Оксана, супругъ Дориды, отецъ нереидъ, 
морской богъ. — теіоп. (поэт.) = море 
(•(•). — Отс. 1) Дёгеіз, Хбоз, асе. 1ба9 
асе. ріиг. Хбаз, і. дочь Н., нереида 
(•(•). — 2) ИёгёХпз, а. пт, аб,). (•(•). — 
3) Шипе, ез9 і. Норина, морская 
нимфа (*(•). 
Кёгіібв иди -пз9 і, т. небольшой 

скалистый островъ на Іоническомъ морѣ, 
близъ Исаки (1*). — Отс. ДёгХіХоз, а, 
от, аб,}., и поэт. = иѳакскій, улис- 
СОВЪ (•)•). 

Кёго, опіз, т. фамильное имя Клав¬ 
діева рода. — С. Сіаибіиз Иего, пятый 
римскія императоръ (54—68 послѣ Р. 
X.). — Отс. ОДгопХаппв, а, от, аб). 
Кегзае, агот, Г. неизвѣстный намъ 

городъ въ Италіи, вѣроятно въ Лаціи (*)•). 
Кегйіиш, і, п. укрѣпленный городъ въ 

Луканіи, вѣроятно при нын. мѣстечкѣ 
СаМІиесіо въ Калабріи (м. б. тк. нын. 
Огіпоіо‘. 
Шгѵа, ае, т. прозвище Кокцеевъ и 

Силіѳзъ. 
іѴегѵІі, бгпт, т. племя въ бельгійской 

Галліи (въ нын. Гѳннегау и Турнаи до 
самагоморя).— Отс.КегѵІспв, а9шп,аб). 
Иё8І8, вХбіз, асе. вХбет и вХба, і. не¬ 

большой островъ па восточномъ берегу 
Путеольскаго залива, и. Кгзгіа. 
Кевзив, і, ш. I) рѣка во Ѳракіи, впа¬ 

дающая въ Эгейское море, и. Мезіо, у 
турокъ Кагат.—II) кентавръ въ Этоліи 
(•(*).—Отс. Ие88ёп89 а, шп9 а<у. (I). 
Яеаіог, бгіа, т. сынъ Нелѳя, царь 

ппльскій. 
ВДіпт9 і, п. городъ на о. Сициліи, 

развалины котораго, на крутой возвышен¬ 
ности къ сѣверу отъ ныя. города Иоіо, 
недалеко отъ истока рѣки бі Иоіо, извѣ¬ 
стны нынѣ подъ названіемъ N010 Апіі- 
дио. — Отс. Кёііпі, бгпт9 т. н N©41- 
пепзез, Хот, т. жители Н. 
Шсаеа, ае, і. 1) городъ въ Биѳиніи, 

ранѣе Апіідопіа, и. Ітгк. — Отс. Шсае- 
спзез, Іпш, т. жители Н. — II) городъ 
или крѣпость у подошвы г. Эты, близъ 
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Ѳермопилъ. — III) городъ въ Индіи на 
восточной сторонѣ Гидаспа,н. (вѣроятно) 
развалины у деревни Вагариг. 
ВДсбтёйёз, із, ас. имя многихъ биѳпн- 

скихъ царей. — Отс. №сбтёсіІа, ае, I. 
главный городъ въ Биѳиніи, н. развалины 
у ІтІктій, и Шсбшёбспзез, Іит, т. 
жители Н. 
Кісбрбііз, асе. рбііт, аЪІ. рбіі, Г. 

1) городъ въ Акарнаніи, н. Раіеорге- 
ѵуха•—II) городъ въ Малой Арменіи, н. 
Веѵгідпі. 

ІѴЧ&ІйІиз, Іі, ш. сполна Р. ЭД^ійіиз 
Еі^иіиз, ученый римлянинъ, современ¬ 
никъ Цицерона. 
КИпз, і, т. главная рѣка въ Египтѣ.— 

Отс. Шііаспз, а, иш, нильскій; вооб. 
египетскій (і). 

ЗДбЪё, ёз, Г. и КібЪа, ае, I. дочь 
Тантала, супруга Амфіона.—Отс. N16- 
Ъёпз, а, шп, аф. (*)*). 
МрЬаіёз, ае, т. отрасль Тавра. 
Кіріга, бгаш, п. трагедія Пакувія. 
Шгепз, асе. Шгёа, рѣдко Иігёшп, ш. 

сынъ Харопа, красивѣйшій послѣ Ахилла 
мужчина между греками подъ Троею (*(•). 
Иізаеиз, Кізёіз, Яізёіиэ, см. ЭДзиз. 
Шзіаз, а&з, Г. см. Шзиз. 
ЭДвІЪіз, асе. Ъіш, аЫ. Ъі, I. главный 

городъ провинціи Мигдоніи въ Месопо¬ 
таміи, и. развалины у мѣстечка NтЫп. 

N13118, і, т. I) царь въ Мегарѣ, отецъ 
Скиллы (*)*). — Отс. 1) Шзаепз, а, шп, 
а<Ц. (•[*).—2) Шзіаз, а<Из, Г. ас[|.; поэт.= 
мегарскій (т).— 3) Шзёіз, ёіейз, Г. дочь 
Низа, т.-ѳ. Скилла, смѣшиваемая съ до¬ 
черью Форка (•[*). — 4) Иізёіиз, а, пт, 
асЦ. (1*). —П) другъ Эвріала (і). 
ЯШоЪгі^ез, пт, т. кельтское племя въ 

Аквитаніи; главный его городъ Адіппит 
(н. Адегі). 
Хбіа, ае, Г. древній городъ въ Кам¬ 

паніи, и. ІѴ'о^а,—Отс. Ибіапиз, а, пт, 
аф’.; ріиг. зиѣзі., Ябіапі, бгпш, т. жи¬ 
тели Н. 
Кбтаз, аШз, с. нумидіецъ (•(•). 
Ябтепіит, і, п. сперва латинскій, по¬ 

томъ сабинскій городъ,въ 14 миляхъ къ сѣ¬ 
веро-востоку отъ Рима;его окрестности^. 
Іа Мепіапа) славились виноградниками. 
—Отс. Ибшепіапиз, а, пт, ай].: зиЪзі.: 
a) Хбтепіапі, бтт, т. жители Н. — 
b) Кбтепіаппт, і, п. номентское имѣнье. 
Ибпасгіз, асе. іш, аЫ. і, Г. городъ и 

страна въ Аркадіи.— Отс. 1) Ябпасгіпз, 
а, пт, асу.; поэт. = аркадскій Ж. — 
впЪзі., Хопасгіа, ае, Г.=Аталанта (•)*).— 
2) Кбпасгшиз, а, пт, асу. поэт. = аркад¬ 
скій (*}*). 

N611108, Іі, т. родовое имя. 
Йога, бтт, п. I) городъ на о. Сарди¬ 

ніи (на мѣстѣ нын. Тмте РогсаМго 
его жители Кбгепзез, Іит, т. — II) крѣ¬ 
пость въ Каппадокіи у подошвы Тавра, 
на Границѣ Ликаоніи. 
ИогЪа, ае, Г. городъ въ Лаціи, н. 

Аісапіага съ развалинами. — Отс. ^ог- 
Ъапиз, а, шп,-асу.; ріиг. зиЪзі., Ког- 
Ъапі, бгит, т. жители Н. 

N6^ а, ае, Г. городъ таврисковъ въ Но¬ 
рикѣ, н. Неймарктъ въ Штиріл. 
КбгІсшп, і, п. область между Дунаемъ 

и Альпами. — Отс. Кбгіспз, а, пт,, 
асу. 
Догііа, ае, Г. богиня судьбы у этру¬ 

сковъ. 
ШѵетЪёг, Ъгіз, съ и безъ тепзіз, де¬ 

вятый, потомъ (какъ и у ласъ) одиннад¬ 
цатый мѣсяцъ года, ноябрь 
Ибѵепзісіез или КбѵепзІІез біі, боги, 

позднѣе включенные римлянами въ число 
боговъ. 
КбѵШйпшп, і, п. I) городъ свёссіо- 

новъ, позднѣе Аи§изіа §иеззіоппт, н. 
Зоіззопз. — II) городъ битуриговъ (СиЫ),. 
къ востоку отъ Аварика, н. ТГоиап у 
Орлеана. 
Кбѵіпз, Іі, т. римское имя мужчины^ 
Ийсёгіа, ае, Г. городъ въ Кампаніи, н. 

№осегаш — Отс. Мсёгіппз, а, ит, асЦ.;. 
ріиг. зиЪзі., ОТсёгІпі, бгит, т. жите¬ 
ли Н. 
К&тапіІа, ае, Г. городъ въ тарракон- 

ской Испаніи, вѣроятно нын. развалины 
у Риепіе сіе Воп Ѳшггау. — Отс. N6- 
тапііпиз, а, пт, аф.; ріиг. зиЪзі., N0- 
тапііпі, бгит, т. жители Н. 
МтёгІпз, Іі, т. римское предъпмя^ 

особ., Фабіева рода. — Отс. Яйтёгіа- 
пиз, а, ит, асу. 
Кйтісіив, Іі, т. и Мтіспз, і, т. 

рѣчка въ Лаціи, н. Житісо. 
Мтійа, ае, т. нумидіецъ. — №йтІ- 

41а, ае, 1. область въ Африкѣ. — какъ 
асу. = ьумидійскій, напр. Іео (■[*), 4епз, 
слогіовая кость (|), ^асиіаіогез. — Отс. 
Мтійіспз, а, ит, асу.—какъ прозвище* 
<3. Саесіііиз МеіеІІиз Иитісіісиз, за по¬ 
бѣду надъ нумидійскимъ царемъ Югурѳою. 
Мтіібг, бгіз, т. царь г. Альбы, отецъ 

Иліи, дѣдъ Ромула и Рема. 
Ипгзіа, * ае, Г. городъ на сѣверѣ сабин¬ 

ской области, н. Йогсіа. — Ото. Иигзі- 
ппз, а, ит, асу.; ріиг. зиЪзі., Иигзіш,. 
бгит, т. жители Н. 
КусШІпз, а, ит, „ночной", прозвище* 

Вакха, Иусіѳііиз ра*ег или одно Иусіе- 
Ііиз (I*). 
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Кусіеиз, ёі и ёоз, ш. сынъ Гиріея, 
внукъ Нептуна, отецъ Антіопы, которая 
поэтому наз. Хусіёіз, ёХдоз, Г. 
КутрЪа, ае, Г. иУутрЬё, ёз, Г. ним¬ 

фа, ріиг. КутрЪае, агат, Г. нимфы, жен¬ 
скія божества водяныя, горныя, лѣсовъ, 
рощъ и деревьевъ; тк. о му8ахъ, кото¬ 
рымъ были посвящены вдохновляющіе 
источники. 
ЕутрЪаешп, і, п. мысъ и гавань Ил¬ 

лиріи на границѣ Македоніи, вѣроятно 
нын. Саро дл Ведет. 

# Иуза (тк. Кузза), ае, Г. городъ въ Ин¬ 
діи при соименной (тк. наз. Мегоз) горѣ, 
на которой былъ воспитанъ Вакхъ. — 
Отс. 1) Кувёіз, 8ёШз, нисскій, ЙутрЬае, 
воспитавшія Вакха (*(•). — 2) Нузеиз, ёі 
и ёоз, т. проввище Вакха (*)*). — 3) &у- 
8І&8, зішііз, Г. аф. (*(•). — 4) Яузіпз, а, 
пт, аф.; зиЬз!., Кузіиз, прозвище Вакха. 

о. 
бахёз, І8, т. рѣка на Бритѣ, н. Агсаді 

Іѵите. 
ОЪгітаз, ае, т. восточный притокъ 

Меандра, нын. или Койзска ТвсНаі или 
Запдисіі Скаі. 
ОЪйсйІа, ае, ?. или ОЪйсйІшп, і, п. 

городъ въ бетической Испаніи. 
бсёаппз, і, т. Океанъ, по миѳу, су¬ 

пругъ Теѳіи. — Отс. Осёапіііз, Шіз, і. 
дочь О. (|). 
Осеіпш, і, п. городъ въ Цизальпійской 

Галліи. 
ОсЬпв, і, т. I) рѣка въ Бактріи. — 

П) имя перса. 
Осппз, і, ш. основатель Мантуи (*[*). 
Осгісйіпт, і, п. городъ въ Умбріи, на 

Тибрѣ, н. развалины въ двухъ миляхъ 
отъ Оігіеоіі. — Отс. Осгісйіаппз, а, пт, 
асЦ.; ріиг. виЬзі. Осгісйіапі, огит, т. 
жители О. 
Осіаѵіпз, а, пт, родовое имя; извѣст¬ 

нѣйшій изъ Октавіевъ—императоръ Ав¬ 
густъ.— Отс. ОсіатХапив, а, шп, аф.— 
зиЪзі., Осіаѵіапиз, прозвище императора 
Августа, перешедшаго черезъ усыновле¬ 
ніе изъ рода Октавіева въ Юліевъ. 
ОсібЪёг, ЪгІ8, ш. съ и безъ тепзіз, 

восьмой, впослѣдствіи (какъ и у насъ) 
десятый мѣсяцъ года, октябрь. 
Осіобпгпз, і, т. городъ верагровъ, 

н. Магіідпу (МагііпасЬ) въ Валлисѣ. 
Осіо&ёза, ае, городъ илѳргетовъ 

въ Испаніи, вѣроятно нын. АЪпаігеі. 
ОДгувае (Осігйвав), агат, т. племя 

во Ѳракіи по рѣкѣ Гебру, въ нын. Ви- 
тгіі. — Отс. Ойгувіпз, а, пт, аф.; 

поэт. = ѳракійскій, ршг. зпЪзі., Ойгу- 
8Іі, огат, т. ѳракійцы (*[•). 
Осіуззёа (Одуз8іа),ае, Г. произведеніе 

Гомера, изображающее блужданія Одис¬ 
сея. — тк. произведеніе Ливія Андрони¬ 
ка. — Обуззёаб рогіиз, мысъ на югѣ 
Сициліи. 

Оеа$газ, і, т. царь ѳракійскій, отецъ 
Орфея (!). — Отс. Оеа^гІпз, а, пт, 
аф.; поэт. = ѳракійскій (I). 
ОеЪаІпз, і, т. царь спартанскій, отецъ 

Тиндара, дѣдъ Елены. — Отс. 1) ОеЪа- 
ІШз, ае, т. (потомокъ или сынъ Э.)= 
спартанецъ (■}•). — 2) ОеЪаііз, ІШз, і. 
отъ Э. происходящій, а) спартанскій (■(•). — 
Ъ) сабинскій (сабины, по сказанію, про¬ 
изошли отъ спартанцевъ |). — 3) ОеЪа- 
ІІП8, а, пт, къ Э. относящійся, а) спар¬ 
танскій (*)*). — Ь) сабинскій (*[*). — Отс. 
ОеЬ&На, ае, і. Тарѳнтъ (потому что былъ 
завоеванъ и населенъ спартанцами подъ 
предводительствомъ Фаланта і*). 
ОесЬШа, ае, Г. городъ на о. Евбѳѣ 

(•{•). — Отс. ОесШіз, 1І(ііз, Г. женщина 
изъ Э. (*(■). 
Оесіепв, ёі, ш. отецъ Амфіарая. — 

Отс. ОесМёз, ае, т. = Амфіарай (•(•). 
ОеАірйз, рбШв, асе. рпт, асе. ріиг. 

рбйаѳ, т. царь ѳивскій, сынъ Лая и 
Іокасты, разрѣшившій загадку Сфинкса, 
по невѣдѣнію убившій своего отца, же¬ 
нившійся на своей матери и прижившій 
съ нею Этеокла, Полиника, Йемену и 
Антигону.— Отс. Оедірбйіёійив, а, пт, 
аф. (1*). 
Оепеиз, ёі и ёоз, т. царь этолійскій 
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иди калидонскій, супругъ Алѳеи, отецъ 
Мелеагра, Тидея, Деіаниры гс. — Отс. 
1) Оепёіпя и Оепёия, а, шп, асу. (*)*).— 
2) Оешбёз, ае, т. (сынъ иди потомокъ 
О.) = Мелеагръ; или = Діомедъ, сынъ 
Тидея (і*). 
Оепбшапз, і, т. царь Элиды и Писы, 

отецъ Гипподаміи, тесть Пелопа, дѣдъ 
Атрея, Ѳіеста гс. 
Оепбпё, ёя, Г. египетская нимфа, дочь 

рѣчного бога Бебрена. 
Оепбріа, ае, Г. островъ, позднѣе наз. 

Аедша (ф). — Отс. Оепбріпз, а, шп, 
«4). (!)• 
Оепбрібп, опія, т. царь на о. Хіи, 

отецъ Меропы. 
Оепбігаз, і, т. царь сабинскій. — 

Отс. 1) Оепбігіа, ае, Г. древнее назва¬ 
ніе юго-восточной части Италіи (Бруттій 
и Луканія). — 2) Оепбігіиа и Оепбігпя, 
а, шп, а<у.; теіоп. = италійскій (*)•). 
Оеіа, ае, и Оеіё, ёя, і. гора въ южной 

Ѳессаліи, н. Китауіа. — Отс. Оеіаеиз 
(Оеіёиз), а, иш, а<у. 
О&иіпіия, іі, т. римское прозвище. 
б&У&ёв, ія, т. царь и строитель Ѳивъ.— 

Отс. б^^іия, а, шп, ѳивскій (*)*). 
бііепз, ёі и ёоа, ш. царь въ Локридѣ, 

отецъ Аянта, который поэтому называется 
Азах Оііеоз или Азах Оііеоз. 
ОІЫа, ае, $. городъ на сѣверѣ восточ¬ 

наго берега Сардиніи.— Отс. ОІЫепзія, 
е, а<у. 
Оіёагбз и -ня, і. и ОИагбз, і, Г. одинъ 

изъ Спорадскихъ острововъ, къ вападу 
отъ Пара, я. Лпіграгоз. 
Оіёпбв или -ия, Г. имя двухъ горо¬ 

довъ — въ Ахеѣ и Этоліи. — Отс. Оіё- 
піпя, а, шп, а<у.=ахейскій, этолійскій* 
біутріа, ае, & мѣстность въ Элидѣ, 

посвященная Зевсу, мѣсто празднованія 
олимпійскихъ игръ. — Отс. 1) біутріа- 
спя, а, шп, асу. —2) біутріая, ріасіія, 
Г. олимпіада, промежутокъ времени въ че¬ 
тыре года, по прошествіи которыхъ снова 
происходили олимпійскія игры. — ПОЭТ, в 
пятилѣтіе (•)*). — 3) біутрісия, а, шп, 

асЦ. — 4) біушріёшп, і, п. храмъ ол. 
Зевса.— 5) біутрібпісёз, ае, т. побѣ¬ 
дитель на ол. играхъ. — 6) біутрішп, 
Іі, п. городокъ на о. Сициліи съ хра¬ 
момъ Зевса.—7) біутріия, а, шп, асу.— 
зиЪзі., біутріа, бгпт, п. (яс. сегіатіпа 
или яоПетпіа), ол. игры. 
біутріаз, ріабіа, Г. I) см. Оіутріа 

2.—П) мать Александра Великаго. 
біутрбз и -из, і, т. и Г. I) т.: 1) гора 

на границѣ Македоніи и Ѳессаліи, мѣсто¬ 
пребываніе греческихъ боговъ, н. Еіут- 
Ъго, у турокъ Зешаѵаі Еѵі (т.-е. жилище 
небожителей). — (поэт.) шеіоп., небо 
(1*). — 2) знаменитый флейтистъ, уче¬ 
никъ Марсія (*(-). —И) Г. городъ въ Ли- 
кіи у горы Олимпа, н. развалины у 
ВеІШавК. — Отс. біутрёпі, бгпт, т. 
жители О. 
біупіЬбз и -ия, і, Г. городъ на полу¬ 

островѣ Халкидикѣ. — Отс. біупОДі, 
бгпт, т. жители О. 
ОпсЬае, агат, Г. мѣстечко въ Сиріи. 
ОпсЬёяшііёя, ае, т. (яс. ѵепіиз), вѣ¬ 

теръ, дующій отъ эпирской гавани Он- 
хесма. 
брЪібп, бпіз, т. отецъ Амика; ото. 

ОрЫбпШз, ае, т. (сынъ О. == Амикъ *)-). 
брЫпсЬпя, і, т. зміеносецъ (чисто- 

латинское Ап^шіепепз). 
брЫйяа, ае, {. древнее названіе о. 

Кипра; отс. брЫйзІпз, а, шп, асу. = 
кипрскій (■(■). 
брітіпа, а, пт, родовое имя. — Отс. 

брітіаппз, а, пт, асу. 
брія, із, асе. іт, Г. нимфа въ свитѣ 

Діаны (+). 
Орріпя, а, пт, фамильное имя. 
Оря, брія, Г. богиня Земля, какъ мать 

нолевыхъ плодовъ и какъ символъ плодо¬ 
родія, питанія, изобилія и богатства, 
сестра и супруга Сатурна. 
бриз, рипіія, Г. городъ въ Локридѣ 

(въ Греціи), нынѣ ТаІапШ.— Отс. бріш- 
ііпа, а, шп, а<у.; ріиг. зиЪзі., брипНі, 
бгпт, т. жители Опунта. 
ОгЬбпа, ае, Г. богиня осиротѣнія, при- 
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зываемая тѣми родителями, которые хо¬ 
тѣли снова имѣть дѣтей. 
Огсабез, шп, Г. Оркадскіѳ острова у 

яын. Шотландіи, и. ОгЫеуз. 
ОгсЬбшёпбз и -ив, т. и ОгсЪбтёпшп, 

4, п. I) городъ въ Беотіи, н. развалины 
у деревни Зсгіри на сѣверномъ берегу 
Кефиса. — Отс. ОгсЬбтёпіиз, а, ит, 
асу.; ріиг. виЪзі., ОгсЬбтёпХі, бгит, ш. 
жители О. — II) городъ въ Аркадіи, и. 
развалины у КсіІраЫ. 
Огсиз, і, ш. I) мѣсто пребыванія умер¬ 

шихъ, царство умершихъ, подземное цар¬ 
ство.— П) пер.: 1) Плутонъ, богъ под- 
вемнаго царства. — 2) смерть (|). 
бгёаз, йбіз, асе. аба, асе. ріиг. абаз, 

Г. горная нимфа (*[*). 
бгезіёз, ае и із, ш. сынъ Агамемнона 
Клитемнестры, братъ Ифигеніи, Элек¬ 

тры 2с, другъ Пилада, убившій, по при¬ 
казанію оракула, свою мать и ея любов¬ 
ника Эгисеа. — Отс. бгезіёиз, а, ит, 
*<У. (+). 
Ог&Іа, бгит, п. ночное празднество 

въ честь Бакха, вакханаліи. 
бгіебз, і, Г. и бгіешп, і, п. городъ 

въ Эпирѣ, и. Егісо. — Отс. 1) бгісіиз, 
ит, аб^ (I).— 2) бгіеті, бгит, т. 

жители О. 
бгіоп, опіз, асе. опеш и опа, ш. 

•Оріонъ, созвѣздіе. 
ОгІіЬуІа, ас, Г. I) дочь Эрехѳея, аѳин¬ 

скаго царя, мать Зета и Калаиса. — 
II) царица амазонокъ. 
Огшёпіз, пібіз, ѵос. пі, $. (внучка 

Ормена) = Астидамія (•(*). 
ОгрЪеиз, ёі и ёоз, асе. ёшп и ёа, т. 

знаменитый древній пѣвецъ, сынъ музы 
Калліопы и Аполлона или Эагра, супругъ 
Евридики. — Отс. 1) Огрііеиз, а, иш, 
4міу. (і*).— 2) ОгрЫсиз, а, иш, аб]. 
Огібпа, ае, Г. портовый и главный го¬ 

родъ френтановъ въ Ланій, н. Огіопа. 
Огіу&Ха, ае, Г. и Огіу&Іё, ёз, Г. 

I) островъ, составляющій часть города 
Сиракузъ (•(-). — II) древнее названіе 
острова Дела (і*). — Отс. Огіу&Іиз, а, 
иш, аб^ (|). 

Озса, ае, ѣ городъ въ тарраконской 
Испаніи, н. Ниезса въ Арагоніи.— Отс. 
Озсепзіз. е, аф*.; ріиг. зиѣзі;., Озсеп- 
зез, Хит, т. жители О. 

Озсі, бгит, т. оски, племя въ Кам¬ 
паніи.— Отс. Озсиз, а, ит, осскій. 

Озбгбёпа, ае, Г. полоса земли въ за¬ 
падной части Месопотаміи; жители ея — 
Озбгбёпі, бгит, т. 

бзігіз, гіз, гібіз и гібоз, асе. гіт и 
гіп, т. супругъ Изиды, богъ-покровитель 
Египта. 

Озізті, бгит, т. народъ въ сѣверо- 
западной части кельтской Галліи (Вге- 
Іадпе), принадлежащій къ сіѵііаіез Аге- 
шогісае. 
Озза, ае, т. гора въ ѳессалійской 

области Магнезіи, н. Кізваѵо (*[*).—Отс. 
Оззаеиз, а, ит, аб.). (|). 

ОзіХа, ае, Г. и ОзіХа, бгит, и. городъ 
въ Лаціи при устьѣ Тибра, римская га¬ 
вань, н. развалины между Тогге Воѵас- 
сіапа и нын. ОвЫа. — Отс. ОзіХепзіз, 
е, аб^ 
ОіасШиз, а, ит, родовое имя. 
біЬ.о, бпіз, т. римское прозваніе. — 

Отс. бШбпХашіз, а, ит, аб,|. 
ОШгуабёз, ае, т. I) (сынъ Оѳрія) = 

Панѳъ (і*). — II) спартанскій полково¬ 
децъ (1*). 
ОіЬгуз, уоз, асе. уп и ут, т. высо¬ 

кія лѣсистыя горы въ ѳессалійской обла¬ 
сти Фѳіотидѣ, н. Ооша, по другимъ Ка~ 
іаѵоШгу, верхушка нынѣ Іегако (*(*) 
бѵХбХиз, Хі, т. родовое имя; извѣст¬ 

нѣйшій — Р. Оѵібіиз Казо, поэтъ. 
бхбз и -из, і, ш. рѣка въ Азіи, нынѣ 

Аши или ВвсЫЬип. 
Охубгасае, агшп, т. народъ въ Индіи* 
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Р&сіфшт, і, п. и Расііупбз и из, і, 
{. мысъ на южномъ берегу Сициліи, н. 

Саро йі Раззаго. 
РасШпз, і, т. золотоносная рѣка въ 

Лидіи, н. ЗагаЪаі. — Отс. Расібііз, 11- 
біз, і. асу. (■)•). 
Расіуё, ёз, Г. городъ во Ѳракіи у Про¬ 

понтиды, н. 81. Ѳеогд. 
Р&сйѵіпз, 1і, т. римскія драматургъ.— 

Отс. Расйтіаппз, а, шп, асу. 
Рабиз, і, ш. главная рѣка въ сѣверной 

Италіи, н. Ро. 
Рабйза, ас, і. каналъ, проведенный 

отъ рѣки По черезъ Равенну, н. сапаіі 
йі 8. АІЬетіг. 
Раеап, апіз, асе. апа, т. врачъ бо¬ 

говъ, пер. относительно Аполлона, какъ 
освободителя отъ болѣзней посредствомъ 
оракула. — теіоп., гимнъ въ честь Апол¬ 
лона и вооб. гимнъ, хвалебная пѣснь. 
Раетапі, бгшп, т. бельгійскій народъ, 

на восточномъ берегу рѣки Мааса, около 
нын. Люттиха. 
Раебпез, пш, т. племя въ Македоніи; 

віпд. Раебп, бпіз, т. — Отс. 1) Раеб- 
піа, ае, область въ Македоніи, позднѣе 
БтаіЬіа. — 2) Раебпіз, пібіз, $. жен¬ 
щина изъ П. 
Раебпіпз, а, пт, къ Пеону (богу вра¬ 

чей) относящійся, врачебный (*(*). 
Раезіпт, і, п. городъ въ Луканін, н. 

РезЬо.— Отс. Раевіапиз, а, шп, асу.; 
ріиг. зиЪзі., Раезіапі, бгшп, т. жители П. 
Рамаза, ае, і. и (поэт.) Ра^азё, ёз, 

I. и Рё&азае, агшп, і. приморскій го- 
городъ въ Ѳессаліи, мѣсто постройки ко¬ 
рабля Арго, н. развалины у Ѵоіо. — Отс. 
Ра&азаепз, а, пш, асу.— Ра&азаеиз, і, 
т. о Ясонѣ, вождѣ аргонавтовъ. 
Р&іаетбп, тбпіз, асе. тбпет и поэт.) 

тбпа, т. I) морской богъ, прежде наз. 
Меіісегіа. — П) пастухъ (•}•). 
РаІаерЬагзаІпз (Раіаео -рЬагзаІиз), 

і, $. Старый Фарсадъ, городъ въ Ѳесса¬ 
ліи, близъ Фарсала, н. Рагза. 
Р&іаезіё, ёз, і. городъ въ Эпирѣ, н. 

Раіаза.— Отс. Ра1аез1іпп8, а, шп, асу., 
бѳае, фуріи (•}■). 
Р&іаезііпа, ае, Г. страна израильтянъ, 

и. РаІезЫп.— Отс. Р&іаезііппз, а, ши, 
асу.; ріиг. зиѣзі., Раіаезіші, бгиш, т. 
жители П. (і*). 
Раіаеіугбз, і, і. Старый Тиръ въ Фп- 

нитсіи. 
Раіатёбёз, із, т. сынъ евбейскаго 

царя Навнлія, спутникъ Агамемнона. 

Раіаіішп, 1і, п. холмъ въ Римѣ и частъ 
города Рима, мѣсто жительства импера¬ 
тора Августа и его преемниковъ; отс.=* 
дворецъ; поэт, о жилищѣ боговъ, Раіаііа 
саеіі (*}*). — Отс. РаШіпиз, а, иш, па¬ 
латинскій: Раіаііпа ІгіЪиз, и зиЪзі. одна 
РаШіпа, ае, п. триба. 
Раіёз, із, Г. древне-италійское боже* 

ство пастуховъ. — Отс. РаШіз, е, аф., 
іезіа Раііііа или одно Раііііа (тк. Рагі- 
Иа), праздникъ очищенія въ честь бо¬ 
гини П., 21 апрѣля, въ который, по при¬ 
несеніи жертвы, сожигали (Яатта Раіі- 
Ііз) костеръ соломы и сѣна; поэт, засга 
или Іих Раііз = Раііііа. 
РаІІсі, бгиш, т. двойничные братья, 

сыновья Юпитера, герои, имѣвшіе общій 
храмъ у Палики на о. Сициліи. 
РаШшгиз, і, ш. кормчій Энея, упав¬ 

шій у мыса Луканіи (н. Сар Раігпиго 
и гавань здѣсь же Рог Іо <Іі Раігпиго) 
въ море. 

1. Раііаз, абіз и абоз, асе. аба, і. 
поэт, прозвище греч. Аѳины и, соот- 
вѣтств. ей, римской Минервы; ігаіа Раі- 
іабѳ = іпѵііа Міпегѵа, см. Міпегѵа. — 
ехзііпей Раііабоз і§пез, объ огнѣ Весты 
(такъ какъ палладій стоялъ въ храмѣ 
Весты). — въ связи Раііаз употреблялось- 
о храмѣ, изображеніи Паллады (РаИа- 
біит, см. ниже), о масличномъ деревѣ, 
маслѣ (•[•). — Отс. Раііабіиз, а, пт,, 
асу. (■)■). — зиЬзі., Раііабішп, Іі, п. 
изображеніе Паллады въ Троѣ, ниспав¬ 
шее съ неба, хранимое и почитаемое- 
какъ залогъ благоденствія государства; 
оно было похищено Улиссомъ и Діоме* 
домъ (у); римляне почитали себя обла¬ 
дателями палладія, который и стоялъ въ 
храмѣ Весты. 

2. Раііаз, апііз, т. I) сынъ Пандіона, 
отецъ Минервы. — II) дѣдъ и прадѣдъ 
Эвандра (і*). — III) сынъ этого Эвандра 
(*}*). — Отс.: 1) Раіапіёпз, а, иш, а<у.; 
зиЬзі., Раіапіёит, і, п. (зс. оррібит) 
названіе городовъ въ Аркадіи и Италіи.— 
2) РаПапіІаз, абіз, Г. и Раііапііз, Ібоэ- 
и Хбіз, Г. аврора, утренняя заря, какъ 
происходящая отъ П. (|). — 3) Раііап- 
&пз', а, иш, аб^., Ьегоз, Эвандръ (і*). 
РатрЬуІІа, ае, і. область въ Малой 

Азіи у моря, между Киликіею и Ликіею.— 
Отс. РашрЪуІІпз, а, иш, аб^.; ріиг. 
зиЬзі., РашрЬуШ, бгшп, т. жители П. 
Рап, Рапіз и Рапоа, асе. Рапа, пи 

Панъ, богъ лѣсовъ, пастбищъ и пастуховъ^ 



Рйпаеібіісиз — 779 — РагІЬйбп 

РаиаеібИсиз и РапаеІбКиз, л, ит, 
принадлежащій ко всей Этоліи. 
Р&паІЪёпаІспз, а, иш, принадлежащій 

къ Панаѳинеямъ (народному празднику 
аѳинянъ); зиЬзі., Р&паіЬёпаХсиз, і, т. 
торжественная рѣчь Исократа, произне¬ 
сенная въ Панаѳинейскій праздникъ. 
РапсЬаХа, ае, Г. баснословный островъ 

въ Эриѳрейскомъ морѣ у восточнаго бе¬ 
рега Аравіи (ф). — Отс. РапсЬаеиз и 
РапсЪаХиз, а, иш, а<у. 
РашІІбп, бпіз, асе. 5па, т. царь аѳин¬ 

скій, отецъ Прокны и Филомелы (ф). — 
Отс. РапсПбпХиз, а, пт, а<у.; поэт. тк. 
== аѳинскій (ф). 
Рапйгбзбз, і, Г. дочь Кекропа (*)*). 
Рап&аеиз топе, т. и поэт. Рап^аеа, 

бгит, п. горы въ Македоніи на границѣ 
Ѳракіи, н. Рапдер, по другимъ, Ргтагі. 
Рашзспз, і, т. малый ІГанъ, Панокъ, 

божество, скопированное съ Пана. 
РаппбпХі, бгит, т. обитатели Панно- 

ніи; РаппбпХа, ае, і. область между Да¬ 
кіей, Норикомъ и Иллиріей, раздѣляв¬ 
шаяся на Р. іпГегіог и Р. зирѳгіог. 
РапотрЬаеиз, і, т. „виновникъ всѣхъ 

оракуловъ и предзнаменованій", прозвище 
Юпитера (ф). 

1. Рапбрё, ёз, Г. древній городъ въ 
Фокидѣ на Кефиссѣ, н. развалины у Адіо 
Ѵіазі на часовомъ разстояніи отъ Р/ш- 
ѵііа (ф). 

2. Рапбрё, ёз, Г. и Р&пбрёа, ае, Г. 
морская нимфа (ф). 
Р&погашз (РапЬогпшз), і, Г. и Ра- 

погшшп (РапЬогпшш), і, п. городъ на 
сѣверномъ берегу Сициліи. — Отс. Ра- 
погшПаппз (РапЬогтМаппз), а, ит, 
а<у.; ріиг. зиЬзі., РапогтХіапі, бгит, 
т. жители П. 
Рапіа&Хёз, ае, хп небольшая рѣка на 

о. Сициліи, я. Рггте йі Рогсагі (ф). 
РапіЬббз или -бив и сокращ. Рап- 

(Ъив, і, ш. (ѵос. РапНга), сынъ Оѳрія, 
отецъ Евфорба (ф). — Отс. РапіЬбХсіёв, 
ае, т. сынъПанѳа, а)=Евфорбъ (ф).— 
Ь) Пиѳагоръ, утверждавшій, что подъ 
Троей онъ былъ подъ именемъ Евфорба (ф). 
РарЫа^о, $бшз, т. обитатель Пафла- 

гоніи; РарЫа&бпІа, ае, Г. область Ма¬ 
лой Азіи между Понтомъ и Биѳиніею. 
РарЬбз или -пз, і, I) ш. сынъ Пигма¬ 

ліона (ф).— П) Т. городъ на о. Кипрѣ 
съ храмомъ Венеры (ф). — Отс. РарЪХиз, 
а, ит, пафскій, кипрскій, посвященный 
Венерѣ (ф). 
Рарігіиз, а, пт, родовое имя. — какъ 

ай]. — Отс. Рарігіапиз, а, иш, а<у. 

РарХиз, а, иш, родовое имя. — тк* 
какъ а<у. 
Рагаеіасёпё, ёз, Г. гористая страпа 

на границѣ Мидіи и Персиды, п. 8ег- 
ІтА; жители ея — Рагаеіасае, агшп, т. 
и Рагаеіасёпі, бгит, т. 
РагаеібпХит, Іі, п. укрѣпленный по¬ 

граничный городъ египетской Ливіи, н. 
еі Вагеіте или Всгеск. 
РагаратХзайае, -тізпз, см. Рагора- 

тізиз. 
Рагса, ае, Г. парка* богиня судьбы; 

ріиг., Рагсае, три парки: СІоіЬо, Ьа- 
сЬезіз, Аігороз. 
РагІІІа, см. РаІіПа подъ Раіез. 
Рагіз, гХсііз, т. сынъ царя Пріама, 

виновникъ Троянской войны. 
РагівХі, бгит, т. племя въ кельтской 

Галліи, съ главнымъ городомъ Ілііеііа 
(Рагізіогит), н. Рагіз (Парижъ). 
Рагіит (РагХоп), Хі, п. портовый го¬ 

родъ въ Мисіи у Геллеспонта, н. разва¬ 
лины у Кешег или Катагез.— Отс. Ра* 
гХапиз, а, ит, аб{. 
Рагта, ае, Г. городъ въ Циспаданскоп 

Галліи (въ сѣверной Италіи), н. Рагта.— 
Отс. Рагтепзіз, е, асу.; зиЬзі. = жи¬ 
тель П., ріиг. Рагтепзез, Хит, т* 
Рагпавбз (Рагпазвоз) и Рагпазиз 

(Рагпаззпз), і, т. двувершинпая гора 
въ Фокидѣ, у которой находились Дельфы 
и Кастальскій ключъ. — Отс. 1) Рагпа- 
зіиз (позднѣе РагпаззХиз), а, ит, асу.; 
поэт. = дельфійскій, аполлоновъ (ф). — 
2) Рагпазіз, зХбіз, Г. асу. (ф). 
РагоратХзиз (гагар.), і, т. горы, 

составлявшія сѣверную границу Индіи, 
н. КоЫ ВаЪа. — Отс. Рагоратізабае 
(Рагар.), агит, т. обитатели южнаго 
склона П. 
Рагбз и Рагиз, і, Г. островъ на Эгей¬ 

скомъ морѣ. — Отс. РагХиз, а, ит, асу., 
егітеп, касающееся Пара; ріиг. биѣзі., 
РагХі, бгит, т. жители II. 
РаггЬазіа, ае, $. область и городъ въ 

южной Аркадіи. — Отс. 1) РаггЬазіз, 
зХйіз, Г. аа].; поэт. = аркадскій, Агсіоз 
или игза = игза тарг или Саііізіо, дочь 
аркадскаго царь Лпкаона; какъ созвѣз¬ 
діе = Большая Медвѣдица (ф); зиЬзі., 
РаггЬйзіз = Саііізіо (ф). — 2) РаггЬа- 
зХиз,а, ит, асу.; поэт. = аркадскій (ф). 
РаггІіазХпз, Хі, т. знаменитый греч* 

живописецъ изъ Эфеса, соперничавшій 
съ Зевксидомъ ок. 400 г. до Р. X. въ 
Аѳинахъ. 
РагІЬабп (вѣроятно вѣрнѣе РогіЪаоп), 

бпіз, ш. сынъ Агенора и Эпикасты, даръ 
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жалндонскій, отец* Ойнея (I). — Отс. 
РагіЬабпІпз (РогіЬ.), а, шп, асу. (і*). 
РагіЬёпі и РагІЫпі, бгпт, т. илли¬ 

рійское племя близъ Диррахія. 
РагіЬёпХиз, Хі, т. (топз) горы на гра¬ 

ницѣ Арголиды и Аркадіи. 
РагіЬёпбраеиз, і, т. одинъ изъ семи 

героевъ, предпринявшихъ походъ противъ 
Ѳивъ (1*). 
РагіЬёпбрё, ёз, Г. древнее названіе 

Неаполя по имени сирены Парѳенопы, 
которая, по преданію, здѣсь была похо¬ 
ронена (і*). — Отс. РагіЬёпбрёХиз, а, 
шп, парѳенопскій; поэт. = неаполитан¬ 
скій (•}*). 
Рагіііёпбрбііз, із, Г. городъ въ нижней 

Мезіи. 
РагіЬі, огпш, ш. парѳы, скиѳское 

племя. — Отс. 1) РагіЬХа, ае, Г. страна 
парѳовъ.—2) РагШсиз, а, шп, асу.— 
3) РагіЬХёпё, ёз, Г. « РагШіа.— 4) Раг- 
4Ьиз, а, иш, а<у. 
Разаг&абае (Раззаг^абас), агиш, $. 

и Рагза&аба, отит, п. основанный Ки¬ 
ромъ городъ въ Персидѣ. 
РазХрЬаё, ез, $. и РазХрМа, аѳ, Г. 

дочь Гелія, сестра Кирки, супруга Ми- 
носа, мать Минотавра, Андрогея, Федры 
и Аріадны. — Отс. РазХрЬаёХиз, а, иш, 
а<у.; зиЬзі., РазХрІіаёХа, ас, Г. дочь П.= 
Федра (•(•). 
РазііІ&гія, із, ш. названіе Тигра и Ев¬ 

фрата послѣ сліянія ихъ. 
РаіаІХиз, а, иш, къ Паталѣ (дельтѣ, 

образуемой двумя крайними рукавами 
Инда) принадлежащій. 
Раіага, огшп, п. городъ въ Ликіи съ 

знаменитымъ оракуломъ Аполлона* — 
Отс. 1) Р&іагеиз, ёі и ёоз, т. Патар- 
скій, т.-ѳ. Аполлонъ Ж. — 2) Раіагаеиз, 
а, иш, а<у. (*(*). — 3) Раіагапі, бгиш, 
ш. жители П. 
РаіаѵХшп, Хі, п. городъ въ Венеціи, 

н. РаАиа. — Отс. Р&іаѵіпиз, а, иш, 
патавійскій; ріиг. зиЬзі.,Раіаѵіпі, огиш- 
ш. жители П. 
Раіегсйіиз, і, т. римское прозвище. 
Раігае, агат, і. городъ въ Ахеѣ, н. 

Раігаз. — Отс. Раігепзіз, е, а<у.; ріиг. 
зиЬзі., Раігепзез, Хит, т. жители П. 
Раігбсіиз, і, и Раігбсіёз, із, т. сынъ 

Менетія, другъ Ахилла подъ Троею. 
Р&іиІсХиз (Раіиіііиз), Хі, т. I) про- 

ввище Яна, какъ привратника неба, тучъ, 
суши и моря (*(*). — II) должникъ Цице¬ 
рона; отс. иошеп РаіиІсХапиш. 
Раиіиз (Раиііиз), і, т. римское про¬ 

званіе, особ. Эмиліевой фамиліи. 
Раизіаз, ае, асе. ап, т. греч. живо¬ 

писецъ изъ Сикіона. — Отс. Раизіасиз, 
а, иш, асу. (|). 
РёбХиз, а, иш, родовое имя; тк. асу. 
Рёбисаеиз, а, иш, фамильное имя; тк. 

а<Ц. 
Рёбшп, і, п. городъ въ Лаціп, въ 

двухъ миляхъ къ югу отъ Рима, вѣроятно 
нын. Оаііъсапо.— Отс. Рёбаппз, а, иш, 
асу. (і*). — зиЬзі., а) Рёбапшп, і, п. 
педское помѣстье. — Ь) Рёбапі, бгиш, 
т. жители П. 
Рё^азбз п Рё^азпз, і^т. пегасъ, кры¬ 

латый конь, происшедшій изъ крови Ме¬ 
дузы; ударъ его копыта произвелъ источ¬ 
никъ Гиппокрену; какъ нарпц. имя, о 
быстромъ вѣстникѣ. — Отс. Рё^азіз, зХ- 
біз, Г. асу., шніае, воды музъ, источники 
музъ (Гиппокрепа, Аганиппа); ріиг. 
зиЬзі., Ре&азібез, музы (+). 
Рёіа&бпез, иш, т. племя въ сѣверной 

Македоніи. — Отс. РёІа^бпХа, ае, Г. а) 
область въ сѣверной Македоніи. — Ь) 
городъ этой области, н. Вііодііа или Ві- 
іоііа. 
Рёіаз^і, бгиш, т. пелазги, древнѣйшіе 

жители Греціи; поэт. вооб.=греки (■(•).— 
Отс. 1) РёІаз&Хаз, ^асііз, Г. и Рёіаз&із, 
Хбіз, Г. пелазгійскій, поэт. = греческій 
(•(•).— 2) Рсіаз^из, а, иш, а<у.; ноэт. = 
греческій (і*). 
РёІсіІігбпХиз, а, иш, пелеѳронійскій, 

живущій въ ѳессалійской области П., 
ЬарііЬаѳ (*(*). 
Рёіеиз, ёі и ёоз, ш. царь ѳессалій¬ 

скій, сынъ Эака, братъ Теламона, су¬ 
пругъ Ѳетиды, отецъ Ахилла. — Отс. 
Рё1ібёз,ае ш. (сынъ Пелея) =Ахиллъ (•{*). 
РёІХаз, ае, т. царь ѳессалійскій, братъ 

Нелея, тесть Адмета, единоутробный 
братъ Эсона. — Отс. РёІХабез, шп, і. 
дочери П. (і). 
Рёіі&пі и Раеіі^пі, бгиш, ш. народъ 

въ Самніи, въ нын. АЪгигзо еііегіоге.— 
Отс. Рёіі&пиз(Раеіі&пиз), а, иш, а<у. (I). 
РёІХбп, Хі, п. и РёІХиз, Хі, ш Пелій, 

гора въ Ѳессаліи, продолженіе горы Эты, 
н. Реігаз — Отс. 1) Рёііасиз, а, иш, 
пелійскій, съ Пелія, сизріз, Ахилла (|).— 
2) РёІХаз, агііз, асу. (•)*). 
Реііа, ае, I. и Реііё, ёз, Г. городъ въ 

Македоніи, родина и резиденція Але¬ 
ксандра Великаго, и. развалины Раіаіііга 
у Аіакіф (АОа Кіішак). — Отс. РеІ- 
Іаеиз, а, иш, асу.; поэт., а) = македон¬ 
скій.— Ь) такъ какъ Александръ поко¬ 
рилъ Египетъ = египетскій (і*). 
Рёіброппёзиз, см. Реіорз 5. 
Рёіорз, Ібріз, т. сынъ Таитала, су- 
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пругь Гипподаміи, зять Эномая, отецъ 
Атрея, Ѳіеста, любимецъ Посейдона; 
отъ него получилъ свое названіе Пело¬ 
поннесъ. — Ото 1) РёІбрёХаз, айіз, 
пелоповскій, пелопоннесскій (*|-). — 2) 
РёІбрёХиз, а, шп, аф.; зиѣзі., РёІбрёХа, 
женщина изъ семьи П. (■)■)• — 3) Рёіб- 
рёиз, а, шп, аф.; поэт. = пелопоннес¬ 
скій (*(•); зиЪзі., Рёібрёа, ае, Г. внучка 
Пелопа, дочь Ѳіеста (|). — 4) РёІбрХйае, 
алии, ш. = потомки и родственники П., 
извѣстные своимъ безбожіемъ и жесто¬ 
костью. — 5) Рёіброппёзбз и -из, і, Г. 
южный полуостровъ Греціи, нынѣ Мо- 
геа. — Отс. а) Рёіброппепзез, Іиш, ш. 
обитатели П.— Ь) РёІброппёзКасиз и Рё- 
ІброппёзХиз, а, пт, асу.; РёІброппёзХі, 
бгит, т. пелопоннесцы. 
Рёібгбз и -из, і, т. сѣверо-восточная 

оконечность (мысъ) Сициліи, н. Саро 
Еаго или Еаго йі Меззгпа.— Отс. Рё- 
Ібгіаз, й(1із, і. (*|-) и Рёібгіз, гХйіз, Г 
асу. 
РёІйзХит, Хі, п. городъ въ Египтѣ у 

Средиземнаго- моря, н. укрѣпленіе 77- 
пек. — Отс. РёШзІасиз и РёШзХиз (|), 
а, шп, аф. 
Рёпёібра, ае, Г. и Рёпёібрс, сз, Г. 

супруга Улисса, мать Телемаха. — Отс. 
Рёпёібрёиз, а, шп, аф. (*(•). 
Рёпёбз и -ёиз, і, т. главная рѣка въ 

Ѳессаліи, н. ЗаІашЪгіа или Заіапгепіа. — 
какъ богъ рѣки — отецъ Кирены (*)•).— 
Отс. 1) Рёпёіз, ХШз, Г. аф. (*(-).—2) 
РёпёХиз и Рёпёиз, а, ит, аф. (•)*). 
Рёпіпиз, а, ит, см. Роепіпиз. 
Рёпіиз, Хі, т. рѣка въ Колхидѣ, впа¬ 

дающая въ Черное море (•[’). 
Реппіішз, а, ит, см. Роепіпиз. 
РепШісиз топз, гора близъ Аѳинъ, 

извѣстная своимъ мраморомъ; отс. Реп* 
іёІХсиз, а, ит, аф., Пегтаѳ, изъ пен- 
телійскаго мрамора. 
РепШёзХІёа, ае, Г. царица амазопокъ, 

союзница Пріама въ воинѣ съ греками, 
побѣжденная Ахилломъ. 
РепіЬеиз, ёі и ёоз, асе. ёшп и ёа, 

ш. царь ѳивскій, внукъ Кадма (*(•). — 
Отс. 1) РепіЬсиз, а, ит, аф (|).— 2) 
Рспіііісіёз, ае, т. потомокъ П. (о Ли- 
кургѣ •)•). 
РёрагсіЬбз и -пз, і, і. островъ на 

Эгейскомъ морѣ, изъ группы Кикладскихъ 
острововъ, съ соименнымъ городомъ, н. 
Ясореіо. 

1. Рёгаеа, ае, $. КЬосНогшп, примор¬ 
ская полоса земли на южномъ берегу 
Карій, напротивъ о. Рода. 

2. Рёгаеа, ае, і. городъ въ Арголидѣ* 
митиленская колонія. 
Рёгеппа, ае, см. Аппа. 
Рег^атшп, і, п. и Рег^атбз и Рег- 

&атиз, і, і. I) троянскій акрополь.— об. 
ріиг. Рег^ата, бгит, п.— Отс. Рег&а- 
тёиз, а, ит, пергамскій, троянскій (*(•). 
П) городъ въ Великой Мисіи, резиденція 
пергамскихъ парей, н. Регдато.— Отс. 
Рег&атёпиз, а, ит, аф.; ріиг. зиЪзІ., 
Рег^атёпі, бгит, т. жители П. 
РёгХсіутёпиз, і, т. сынъ Нелея, ар¬ 

гонавтъ (і*). 
РёгіпіЬбз или -из, і, і. городъ во Ѳра¬ 

кіи, позднѣе Негасіеа, п. ЕгсШъ. 
РёгХрёШХсиз, а, ит, относящійся или 

принадлежащій къ роду ученія и школѣ 
Аристотеля (излагавшаго свое ученіе 
прогуливаясь), перипатетическій; ріиг. 
зиЪзі., РёгХраШХсі, бгит, т. перипа¬ 
тетики. 
РёгХіЬбиз, і, т. см. РігіІЬоиз. 
Регтеззиз, і, т. рѣка въ Беотіи; 

источникъ этой рѣки, берущей начало 
на Геликонѣ и впадающей въ Копайское 
озеро, былъ посвященъ музамъ (|). 
Регрета и Регреппа, ае, т. римское 

имя лица. 
РеггЬаеЬХа, ае, і. страна въ Ѳессаліи, 

къ сѣверу отъ Пенея. — Отс. РеггЬае- 
Ъиз, а, ит, аф.; поэт. = ѳессалійскій 
(|).—Ріиг. зиѣзі., РеггІіасЬі, бгит, т. 
жители П. 
Регза, ае, і I) нимфа, мать Ээта, 

Кирки и Гекаты.— Отс. Регзёіз, зёібіз 
и зёХбоз, асе. зёХба, Г. а) зс. Гетіпа, 
дочь Персы, т.-е. Кирка. — тк. нимфа, 
съ которой богъ солнца прижилъ Кирку, 
Пасифаю, Гекату, Перса и Ээта; отс. 
поэт. = волшебный, чародѣйственный, 
ЬегЬае (*)•).— Ъ) зс. Миза, поэтическое 
произведеніе (І).— П) названіе собачки. 
Регзае, агиш, т. (зіпд. Регзбз, ае, т.), 

персы, жители Персиды въ Азіи и вооб. 
персидскаго царства; шеіоп. = Персія, 
іп Регзаз ргойсізсі; поэт. парен (|). — 
Отс. 1) Рсгзіз, зХсііз и зХдоз, асе. вХйет 
и вХба, асе. ріиг. зХбаз, $. а) аф., пер¬ 
сидскій (|) — Ь) Персія, въ узкомъ смы¬ 
слѣ, область Персиды между Карманісю, 
Мидіею и Сусіаною, и. Еагз иля Еагзі- 
зіап. — 2) Регзісиз, а, ит, аф.; РегзХса, 
бгит, п. персидская исторія; Регзісѳ 
рогіісиз, соб. въ Лакедемонѣ,построенная 
на персидскую добычу, ватѣмъ галлерея 
въ помѣстьѣ Брута. 
Регзёріібпё, ёз, Г. греч. имя Прозер¬ 

пины. 
Регзёрбііз, із, асе. іш, і. позднѣйшій 
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главный городъ Персіи, къ сѣверу отъ 
рѣіси Аракса, къ востоку отъ Меда, н. 
развалины подъ названіемъ Таккі-г- 
ВзскетзскгД иди ТзскіІ~Міпаг. 

1. Регзёз, ае (рѣдко і), <1аі. і, асе. 
еп, аЫ. е, ш. сынъ Филиппа, послѣдній 
царь македонскій. — Побоч. ф. тк. Рег- 
веиз. 

2. Регзёз, ае, т. персъ, см. Регзае. 
Регзеиз, ёі и ёоз, асе. ёа и ёшп, т. 

I) сынъ Юпитера и Данаи.— Отс. Рег- 
зёіпз, а, пш, аф. (ф). — II) = I. Регзез. — 
Отс. Регзіспз, а, пт, аф., Ьеііиш, съ 
Персеемъ. 
Рёгйзіа, ае, Г. одинъ изъ двѣнадцати 

втрусскихъ союзныхъ городовъ, между 
Тразименскимъ озеромъ и Тибромъ, н. 
Регидга.— Отс. Рёгйзіппз, а, шп, аф.; 
ріпг. зиЬзі., Рёгйзіпі, огиш, т. жи¬ 
тели П. 
Реззіпйз (Резіпиз), пипііз, I. городъ 

въ Галатіи, извѣстный своимъ культомъ 
Еибелы, п. развалины у Ваіакагаг или 
Ваіакгззаг. 
РёіёІХа (РёіШа), ае, і. городъ въ 

области бруттіевъ, н. Зігопдоіі. — Отс. 
Рёіёііппз, а,шп, аф., Іисиз, близъ Рима. 
Реіга, ае, Г. городъ на о. Сициліи, 

н. Сазаі (кПа Ріеіга; жители его — Ре- 
ігіпі, бгиш, ш. 
Реігфиз, М., приверженецъ партіи 

оптиматовъ, позднѣе легатъ Помпея. — 
Отс. Реігё^аппз, а, пт, аф. 
Реігіппт, і, п. мѣстечко и помѣстье 

въ Кампаніи. 
Реігбсбгіі, бгшп, т. кельтское племя 

на правомъ берегу Гаронны, въ нын. 
Рёгідогй; главный городъ — Ѵезиппа, 
л. Рёгідиеих. 
РёігбпІпз, іі, т. (Т. или С.), АгЬііег, 

римскій всадникъ въ царствованіе импе¬ 
ратора Нерона. 
Репсёііа, ае, Г. область въ Апуліи.— 

Отс. Репсёііпз, а, шп, аф. (ф). 
РЬаеасез, асшп, асе. асаз, т. феаки, 

миѳическіе обитатели острова Схѳріи 
(позднѣе Согсуга, н. Сотри). — 8іп§. 
РЬаеах, асіз, т. (ф).— Отс. 1) РЬаеа- 
сіз, сіШз, і. аф.; зиЬзі., поэма о пре¬ 
бываніи Улисса на Схеріи (ф).—2) РЬае- 
асіиз, а, шп, аф., ІеІІиз, Корцира 
(Корфу ф). 
РЬаебга, ае, $. дочь Миноса на Кри¬ 

тѣ, сестра Аріадны, супруга весел (ф). 
РЬаезішп, і, п. I) городъ на южномъ 

берегу Крита.—Отс. 1) РЬаезіІаз, ііа- 
Г. жительница Ф. (ф).—2) РЬаевіІпз, 

а, шп, аф. (і). — II) городъ въ ѳесса¬ 
лійской области Ѳессаліотидѣ. 

РЬаёіЬбп, опііз, ш. „свѣтило", I) про¬ 
звище Гелія (Солнца ф). — II) сынъ Ге¬ 
лія и Кхимены. — Отс. 1) РЬШЬопіёпз, 
а, пт, аф. (ф).— 2) РЬабіЬопНаз, ііа- 
біз, аф.; зиЬзі., РЬаёіЬопіШез, сестры 
Фаэѳонта (ф). 
РЬаёіЬйза, ае, Г. сестра Фаэѳонта (ф). 
РЬаІапіпз, і, т. спартанецъ, пересе¬ 

лившійся въ Италію и основавшій Та- 
рентъ. 
РЬаІага, бгшп, п. портовый городъ 

въ ѳессалійской Фѳіотидѣ, н. ЗЬуШка. 
Рііаіёгпш, і, п. и РЬаІёга, бгпт, п. 

гавань Аѳинъ подлѣ мѣстечка РЬаІегиз 
(у нын. Надіоз Ѳеогдіоз).— Отс. 1) РЬа- 
Іёгеиз, ёі и ёоз, асе. ёа, т. уроженецъ 
(или изъ) Ф. — 2) РЬаІёгІсиз, а, шп, 
аф. 
РЬапае, агат, і*. мысъ па югѣ о. Хія, 

я. Сар Мазігсо. — Отс. РЬапаепз, а, 
шп, аф., гех РЬапаеиз, парь фанскій, 
поэт, о винѣ перваго сорта (ф). 
РЬапіазбз, і, ш. сынъ бога Сна (8ош- 

пиз ф). 
РЬагбз и -из, і, Г. небольшой островъ 

у Александріи въ Египтѣ, съ маякомъ, 
еще н. Ркагоз или ВаиЛкаі еі ігп. — 
Отс. 1) РЬагІіае, агшп, т. жители Ф.— 
2) РЬагІпз, а, шп, аф.; теіоп.=египет¬ 
скій (ф). 
РЬагзаІбз и -ив, і, Г. городъ въ Ѳес¬ 

саліи, н. Ркаг*а, тк. Регзаіа. — Отс. 
РЬагзаІІснз и РЬагзаіІпз, а, пт, аф.; 
зиЬзі., РЬагзаІІа, ае, Г. а) область Ф.— 
Ь) заглавіе сохранившагося до сихъ поръ 
эпоса поэта Лукана. 
РЬазёІіз, 1І(1із, Г. городъ въ Ликіи, 

на границѣ Памфиліи, нынѣ развалины 
у Тёісгоѵа.— Отс. РЬазсШае, агшп, ш. 
жители Ф. 
РЬазіз, БІПіз и зМоз, асе. зіт и зіп, 

I) т. пограничная рѣка между Малого 
Асіею и Колхидою, впадающая въ Черное 
море, н. Шоп или Вгопг. — II) Г. городъ 
и гавань у устья Ф. — Отс. 1) РЬазіз, 
вМіз, асе. зКйа, аф. Іеш., поэт. = кол¬ 
хидскій; зиЬзі;., РЬазіз (зс. іѳтіпа),кол- 
хидянка = Медея (ф).— 2) РЬазІаспз, 
а, шп, аф., поэт. = колхидскій (ф). — 
3) РЬазІаз, зіайіз, Г., поэт. = колхид¬ 
скій, зиЬзі., колхидянка = Медея (і). 
РЬё§еиз, ёі и ёоз, т. отецъ Алфе- 

сибеи.— Отс. 1) РЬс^ёІиз, а, шп, аф. 
(|). — 2) РЬё^із, еіііз, Г. дочь Фе- 
гея (ф). 
РЬёпёбз или -из, і, Г. городъ въ Ар¬ 

кадіи, н. деревня ІГопіа, съ соименнымъ 
озеромъ, и. Маитопего (Черная вода).— 
Отс- РЬёпёаІае, агшп, т. жители Ф. 
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РЬёгае, агат, і. I) городъ въ Мессе- 
ніи, близъ нын. Каіатаіа,—II) городъ 
въ Ѳессаліи (ТЪеззаІіа реіаздіоііз), съ 
гаванью Радовав, нын. ѴаІЫіпо. — Отс. 
РЬёгаеиз, а, шп, аф., Аіехаініег РЪе- 
гаеаз и одно РЬегаеиз, суровый тиранъ; 
ріиг. зиЪзі;., РЬёгаеі, бгит, т. жители 
Ф.— поэт. пер. = ѳессалійскій, ѵассае, 
охраняемыя Аполлономъ коровы Адме- 
та (•)•). 
РЬёгёсІпз, і, т. архитекторъ, по¬ 

строившій Парису корабль, на которомъ 
была увезена Елена. — Отс. РЪёгёсІёпз, 
а, ши, аф. (*(•). 
РЬёгёсусІёз, із, т. I) знаменитый фи¬ 

лософъ съ о. Скира, учитель Пиѳагора.— 
Отс. РЬёгёсубёиз, а, ит, аф. — II) гре¬ 
ческій логографъ изъ Аѳинъ, процвѣ¬ 
тавшій около 480 г. до Р. X. 
РЬёгёз, гёііз, т. царь ѳессалійскій 

или ферскій, отецъ Адмета; отс. РЬёгё- 
ііайёз, ае, т. сынъ Ф. = Адметъ (•(*). 
РЫ<Наз, ае, т. знаменитый аѳинскій 

скульпторъ, современникъ Перикла. — 
Отс. РЪШасиз, а, шп, аф. (*(*). 
РЬХШеІрЬиэ, і, т. „братолюбецъ*, 

какъ прозвище. 
РЫІаспі, бгит и 5п, т. два брата 

изъ Карѳагена, давшіе зарыть себя жи¬ 
выми въ землю для блага отечества. — 
агаѳ РЪіІаепогшп и РЬіІаепоп, гавань 
на границѣ Кирены, южный пунктъ боль¬ 
шого сирта. 
РЬХІаттоп, бпіз, т. сынъ Аполлона, 

пѣвецъ и музыкантъ (*)*). 
РЬХІёто и топ, тбпіз, т. поселянинъ, 

супругъ Бавкиды (см. Ваисіз і*). 
РЫІіррі, бгит, т. городъ въ Маке¬ 

доніи, къ сѣверо-западу отъ Амфиполя, 
я. ШгЬаТі или РгМЪеуіІс.— Отс. РЫІір- 
рёпз и -іиз, а, пт, аф. 
РИХІіррбрбІіз, ёоз, асе. іп и іт, аЫ. 

і, і*. городъ во Ѳракіи, на правомъ бе¬ 
регу Гебра, и. РЫірророІі. 
РЫІіррпз, і, т. I) имя македонскихъ 

царей: сынъ Аминта, отецъ Александра 
Великаго (царств, отъ 360—336 г. до 
Р. X.).—теіоп., чеканная золотая моне¬ 
та Филиппа. — Отс. РЬХНррёпз и РЬХІір- 
рХспз, а, пт, аф. — П) прозваніе депііз 
Магсіае. 
РЬХІосШёз, ае, асе. ат, ѵос. а, аЫ. 

а, т. сынъ Пеанта, товарищъ Геракла.— 
Отс. РЫІосіёіаепз, а, ит, аф. 
РЫІбтёІа, ае, Г. I) дочь аѳинскаго 

паря Пандіона, сестра Прокны, изъ ко¬ 
торыхъ послѣдняя была превращена въ 
ласточку, а первая въ соловья (*(•). — 
Н) шеіоп., соловей (•(•). 

РЬХІбтёІІпт, Хі, п. небольшой городъ 
въ юго-восточной части Фригіи, н. Лк- 
бскеТьг.— Отс. РЫІбшёІХепзез, Ішп, т. 
жители Ф. 
РЬПброетёп, тёпіз, т. полководецъ 

ахейскаго союза, изъ Мегалополя, род. 
въ 253 до Р. X. 
РЫІбгЬбтаеиз, і, т. „другъ римлянъ*, 

почетный титулъ, данный римлянами кап¬ 
падокійскому царю Аріобарзану. 
РЬХІуга, ае, нимфа, дочь Океана, 

мать Хирона. — Отс. 1) РЫіугёХпз, а, 
ит, аф.—2) РЬХіугХйёз, ае, т. сынъ 
Ф. = Хиронъ (*(•). 
РЬіпедз, ёі и ёоз, т. I) царь въ Сал- 

мидессѣ во Ѳракіи, ослѣпленный богами, 
прорицатель (у).— Отс. РЫпёХпз, и РЫ- 
пёпз, а, пт, аф. — П) братъ Кефея, 
обращенный Персеемъ съ помощью ме¬ 
ду зиной головы въ камень. 
РЬшіІа, ае, Г. городъ на о. Сициліи. 
РЫпіХаз, ае, т. пиѳагореецъ, извѣст¬ 

ный своею дружбою съ Дамономъ. 
РЫё&ёМібп, опііз, т. „огненный по¬ 

токъ*,рѣка въ подземномъ царствѣ (ф).— 
Отс. РЫё&ёйюпііз, ІХЙІ8, І. аф. (*(*). 
РЫе&га, ае. Г. „горящая*, мысъ въ 

Македоніи.— Отс. РЫе^гаепз, а, пт, 
а<Ц. (•)•). 
РЫё^уаз, ае, т. I) царь лапиѳскіи, 

отецъ Иксіона и Корониды (■)*). — П) ріиг. 
РЫё^уае, агитп, т. разбойничье племя 
въ Ѳессаліи (у). 
РЫШз, ппііз, асе. ипіа, Г. независи¬ 

мый городъ въ Пелопоннесѣ, между Си- 
кіоніей и Арголидою.— Отс. РЫіазХпз, 
а, пт, аф.; ріиг. зиЪзі., РЫіазІі, бгат, 
т. жители Ф. 
РЬбЪёібг, бгіз, асе. бга, т. сынъ 

бога Сна (Зотпиз *)*). 
РЬбсаеа, ае, і. приморскій городъ въ 

Іоніи, н. РоТсга (въ развалинахъ).—Отс. 
1) РЬбсаеепзіз, е, аф.; ріиг. зиЪзі., 
Ріібсаеепзез, Хит, т. жители Ф. (*(•).— 
2) РЬбсаеі, бгпт, т. жители Ф. — 
3) РЬбсаХспз, а, ит, аф. (ф). 
РЬбсІбп, бпіз, т. знаменитый аѳин¬ 

скій государственный мужъ,современникъ 
Демосѳена. , 
РЬбсіз, сХйіз и сХбоз, Г. Фокида, об¬ 

ласть средней Греціи, между Беотіею и 
Этоліею. — Отс. 1) РЬбсаХсиз, а, пт, 
аф. (ф). — 2) РЬбсепзез, Хит, т. оби¬ 
татели Ф. — 3) РЬбсёпз, а, пт, аф.; 
Іиѵепіз РЬосеиз или одно РЬосеиз, Пи- 
ладъ, сынъ фокидскаго царя Строфія 
(I).—4) РЬбсХі, бгпт, т. жители Ф. 
РЬбсиз, і, т. сынъ Эака, братъ Пѳ- 

лея и Теламона (|). 
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1. РЬоеЪё, ёз, Г. см. РЬоеЬиз подъ 2. 
2. РЬоеЪё, ёз, і. I) дочь Левкиппа 

(|).—II) дочь Леды, сестра Едены (•(•). 
РЬоеЬиз, і, т. поэт, прозвище Апол¬ 

лона =сіяющій, ясный, потому что онъ— 
богъ свѣта въ прот. мраку, РЬоеЬиз 
Ароііо и об. аѣзоі. РЬоеЬиз (У). — 
поэт. = солнце (|), тк. = небо, зиЪ иіго- 
диѳ РЬоеЬо, на востокѣ и на западѣ 
(І*).—Отс. РЬоеЪаз, асііз, і. жрица Ф., 
прорицательница (і*). — 2) РЬосЬс, ёзч 
і. сестра Ф., соотвѣтствующая римской 
Діаиѣ, богинѣ луны; шеіоп. = лунная 
ночь (і*). — 3) РЬоеЪёІиз и РЬоеЪёиз, 
а, ит, фебовъ, аполлоновъ (-}-). — 4) 
РЬоеЫдёпа, ае9 т. сынъ Ф. = Эску¬ 
лапъ (•)•). 
РЬоепісез9шп9т. жители Финикіи; зіп§. 

РЬоепіх, пісіз, т. житель Ф.— РЬоепі- 
сё, ёз9 і. и РЬоепІса, ае9 Г. узкая полоса 
Сиріи у Средиземнаго моря съ главными 
городами Тиромъ и Сидономъ. — Отс. 
1) РЬоепісІиз, а, шп, асЦ. — 2) РЬое- 
пізза9 ае9 Г. финикіянка, тк. въ ріиг. 

1. РЬоепіх, см. РЬоспісез. 
2. РЬоепіх, пісіз, т. I) сынъ Амин- 

тора, спутникъ Ахилла въ троянской 
воинѣ.—II) баснословная птица, которая 
жила свыше 500 лѣтъ, затѣмъ сожигала 
себя въ гнѣздѣ и изъ этого пепла ро¬ 
ждался молодой фениксъ. 
РЬбІбё, ёз9 Г. горы въ Аркадіи, н. 

Окто. 
РЬогспз9 і, т. и РЬогсуз, суоз, т. 

и РЬогсуп, супоз, т. сынъ Нептуна, 
отецъ Медузы, превращенный послѣ смер¬ 
ти въ морского бога (і*).—Отс. РЬог- 
сіз, Моз, і. и РЬогсуіиз, пійоз, асе. 
пі(1а9 іш дочь Ф. = Медуза (ф). 
РЬбгбпеиз, ёі и ёоз9 асе. ёшп и ёа, 

ш. царь аргосскій, сынъ Инаха, братъ 
Іо.— Отс. РЬбгбпіз, піііоз, і‘. = Іо (І). 
РЬг&аіёз (РЬгаЬаіёз), із9 асе. еп, т. 

имя парѳекихъ царей. 
РЬгіхаз9 і9 т, сынъ Аѳаманта и Не- 

фелы въ Беотіи, братъ Геллы (і).— Отс. 
РЬгіхёиз, а, ит, а<у., зогог, Гелла (*(•). 
РЬгу&ез? ит, т. фрпгійцы; зіп§. 

РЬгух, у$із, асе. У§ет и у§а, т., въ 
част. = Эней; тк. какъ а<у. — Отс. 1) 
РЬгУ&Іа, ае, і. область въ Малой Азіи, 
раздѣлявшаяся на великую и малую. — 
2) РЬгу^Іо, опія, т. фригіецъ.—3) РЬгу- 
§Іиз, а9 ит9 асЦ.; поэт. = троянскій; 
таіег (СуЬеІе У); тосіі, страстная му- 
зыка, употреблявшаяся на празднествахъ 
Кибелы (*(*); ѵезіез, вышитыя одежды 
(фригійцы были искусные золотошвеи |), 

Іаріз (мраморъ ф). — зиЬзі., РЬг^Іае, 
агпт. і. фригіянки (У). 

1. РЬгух, у&із, т. см. РЬгу^ез. 
2. РЬгух, у§із, т. чаще РЬгу^Іиз 

атпіз, рѣка въ Лидіи, н. Окіеізскак-Зи. 
РМЫа, ас9 і. городъ въ Ѳессаліи, ро¬ 

дина Ахилла (1*).— Отс. 1) РЬіЪіаз, йдіз, 
Г. фѳіянка, изъ Фѳіи (•)*).—2) РЫЬібІёз, 
ае9 асе. ат9 т. фѳіянинъ, чаще въ ріиг. 
РЫМбіае, агит, т. — 3) РЫЬібііз,. 
іШз, асе. ііт, і. область Ѳессаліи. — 
4) РМЫбіІсиз, а9 ит, асу., тѳіоп. = 
еессалійскій. — 5) РЫЬшз, і, т. фѳій- 
скій, гсх, о Пелеѣ (•)•). 
РЬуіасё, ёз, Г. I) городъ молоссовъ 

въ Эпирѣ. — II) городъ въ Ѳессаліи. — 
Отс. 1) РЬуІасёіз, сёЫіз, Г. асЦ. (*)•).— 
2) РЬуІасёІиз, а, нт, аф*. (*)-). 
РЬуІасиз, і, т. основатель Филаки II, 

отецъ Ификла, дѣдъ Протесилая, супруга 
Лаодаміи. — Отс. РЬуіасІёёз, ае, т. 
потомокъ Ф. = Протесилай (*)*). 
РЬуіё, ёз, Г. крѣпость въ Аттикѣ, на 

границѣ Беотіи, еще н. Ші. 
РЬуШз, Нёіз и ІІйоз, асе. Ида, ѵос. 

1і, Г. имя дѣвушки (*(•). 
РЪуІІбз, і, Г. городъ въ ѳессалійской. 

Ѳессаліотидѣ, при нын. Реіггпо. — Отс* 
РЬуІІёІиз, а, ит, асЦ.; поэт. = ѳессалій¬ 
скій (*(•). 
Рісёпит, і, п. область въ восточной 

части Италіи у Венеціанскаго валива, 
н. область города Апсопа.— Отс. 1) Рі- 
сепз, сепіізѵаф.; ріиг. зиѣзі., Рісепіез, 
іиш, т. обители п. области. — 2) Рі- 
сёішз, а, иш, асу. 
Рісібпез, ит, ш. племя въ аквитан¬ 

ской Галліи, н. Іе рауз сіе Рогіои. 
Рісібг, прозваніе §епііз ГаЬіаѳ. 
Ріёгіа, ае, Г. область въ Македоніи, у 

морского берега. 
Ріёгбз и -из, і, т. I) царь въ Эмаоіи 

(У).— II) македонянинъ, отецъ девяти 
музъ. — Отс. 1) Ріёгіз, гМіз, і. а) въ 
ріиг. РіёгЫез = дочери П. 1 (У). — 
Ь) муза, ріиг. Гісгійез (|). — 2) Ріёгіиз, 
а, ит, ад;., піеровскій, еессалійскій. — 
зиЬзі., Ріёгіае, музы.— отс.=поэтиче¬ 
скій, ѵіа, поэзія, тоді, поэт, произве¬ 
денія, стихотворенія (У). 
Рііптпиз, і, ш. супругъ Данаи, отецъ 

Давна, предокъ Турна (|). 
Рігаріа, ае, Г. мѣстечко въ македон¬ 

ской провинціи Піеріи, съ соименнымъ 
источникомъ и горою, посвященными му¬ 
замъ, впослѣдствіи переносимое къ Гели¬ 
кону въ Беотіи, н. Іліоккого. — Отс. 
Рішр1ёиз? а, ит, посвященный музамъ ^ 
зиЬзі., Рітріса, ае, I*. муза (У). 
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Рішігіиз, а, шп, родовое имя. 
Ріпагиз, і, т. рѣка у Исса въ Киликіи. 
Ріпсіагиз, і. т. греческій лирикъ изъ 

беотійскихъ Ѳивъ. — Отс. Ріпсіагісиз, а, 
шп, аф. 
Ріпсіёпіззиз, і, і. городъ въ Киликіи; 

жители его — РіпсІёпіззКае, агшп, ш. 
Ршйиэ, і. т. высокая гора въ Ѳессаліи, 

отдѣляющая ее отъ Эпира и Македоніи, 
н. Меггага. 
Рігаееиз, ёі, асе. ёит и ёа, т. 

дсмъ и гавань въ Аеинахъ, соединенная 
съ городомъ длинными стѣнами; гавань 
нынѣ у грековъ Віігакощ у французовъ 
Рогіо Ілопе, у турокъ Агзіап Ілтапі; 
ігіріех Рігаееі рогіиз (2еа, хлѣбная га¬ 
вань, Аріігойізіит, средняя наибольшая 
часть, Сапіішгиз, внутренняя и наиболѣе 
защищенная гавань). — Паралл. форма 
Рігаеиз, поэт. ф. въ пеиіг.ріигРігаеа 
іиіа ф. — Отс. Рігаеиз, а, иш, къ 
мѣстечку Пирею относящійся, пирей¬ 
скій (|). 
РІгёпё, ёз, Г. источникъ въ Коринѳѣ, 

именно въ акрополѣ (Асгосогіпікиз). — 
Отс. Рігёпіз, пШз, асе. піеіа, асе. ріиг. 
пМаз, I1. пиренскій. 
РігПМиз, і, т. сынъ Иксіона, парь 

лапиѳскій, супругъ Гипподаміи, другъ 
Ѳесея ф. 
Різа, ае, і. и Різае, агшп, Г. I) го¬ 

родъ въ Элидѣ на р. Алфеѣ ф. — Отс. 
Різаеиз, а, ига, аф. Ж; зиЬзі;., Різаеа, 
ае, $. = Гипподамія .ф. — II) Різае, 
агшп, Г. городъ въ Этруріи, н. Різа.— 
Отс. РІзапиз, а, иш, асу.; ріиг. зиѣзі., 
Різапі, бгши, ш. жители П. 
РІзаигит, і, п. городъ въ Умбріи, н. 

Резаго.— Отс. РІзаигепзіз, е, аф. 
РІзІйае, агшп, т. (зіп§. РЫйа, ае, 

т.) храброе дикое племя въ Писидіи,— 
РІзІсНа, ае, Г. область въ Малой Азіи. 
Різізігаіиз, і, т. единодержавный пра¬ 

витель (іугаппиз) въ Аѳинахъ, современ¬ 
никъ Сервія Туллія,—Отс. РізізігаШае, 
агит, ш. сыновья П. 
Різо, бпіз, т. фамильное имя. 
Різібгіит, Іі, п. городъ въ Этруріи, 

н. Різісуа. — Отс. Різібгіепзіз, е, аф. 
Рііапё, ёз, $. городъ въ Арголидѣ въ 

Малой Азіи, н. Вапсіагіііс. 
РііЬёсйзае, агиш, Г. островъ на Тир¬ 

ренскомъ морѣ, близъ Кумъ, н. ІзсМа. 
РШЬеиз, ёі и ёоз, т. царь трезенскій, 

отепъ Эѳры (*(*).— Отс. 1) РШЬёіз, Шз, 
Г. дочь П. = Эѳра ф. — 2) РШІіёІиз и 
РШЬёиз, а, иш, аф. ф. 
Ріасепііа, ае, і. городъ бъ циспа- 

данской Галліи, на р. По, н. Ріасепга.— 
Отс.РІасепііпиз, а, иш, асу.; ріиг. зиЬзі., 
Рі&сепііпі, бгиш, ш. жители П. 
Ріаиазіа, ае, Г. островъ къ югу отъ 

о. Эльбы, н. Ріапоза. 
Ріапсіиз, а, родовое имя. 
РШаеае, агиш, Г. городъ въ Бѳотіи, 

н. Раіаео-Сазіго. — Отс. РШаеепзез, 
Іиш, ш. жители II. 
РШо (Ріаібп), бпіз, ш. I) знаме¬ 

нитый греческій философъ, ученикъ Со¬ 
крата.—Отс. РШбп1сиз,а,иш,аф.; ріиг. 
зиЬзі., РШбпІсі,бгит,ш. послѣдователи 
Платона. — II) эпикуреецъ изъ Сардъ, 
жившій въ Дѳинахъ около 695 г. Рима 
РІаиНиз (Рібііиз), а, иш, родовое 

имя.— Отс. РІаиІІапиз (РІбіІапиз), а, 
иш, асу. 
Ріаиіиз, і, ш. фамильное имя; М. 

Ассіиз (или вѣрнѣе Т. Массиз) Ріаиіиз— 
сочинитель комедій. — Отс. РІаиПпиз, 
а, иш, аф. 
Ріёіаз и Ріё^аз, и РПаз, асііз, асе. 

аЛа, Г. плеяда, чаще ріиг. Ріёіайеэ 
(РІІЙЛез) и Ріфабез, Миш, асе. асіаз, 
?. плеяды (семизвѣздіе, чисто-лат. Ѵег- 
діііае). 
РШбпё, ёз, Г. мать плеядъ, супруга 

Атланта, дочь Океана и Теѳіи ф. 
Ріёшугіиш (Ріётйгіиш), Іі, п. мысъ 

Сициліи у Сиракузъ, н. Рипіа йі &і- 
дапіе (*(•). 
Ріеитохіі, бгиш, т. племя въ бель¬ 

гійской Галліи. 
Ріеигбп, бпіз, Г. городъ въ Этоліи 

(у).—Отс. РІеигбпІиз, а, иш, аф. ф. 
РПаз, ріиг. РПаЛез, см. Ріеіаз* 
РПпІиз, а, иш, родовое имя. 
РИзіЬёпёз, із, ш. сынъ Пелопа, братъ 

Атрея и Ѳіеста, отецъ Агамемнона й 
Менедая.—Отс. РІізШёпІсиз, а, иш, аф. 
РШіо и РШібп, бпіз, т. царь под¬ 

земнаго міра, супругъ Прозерпины, братъ 
Юпитера и Нептуна ф. — Отс. Рій- 
ІбпІиз, а, иш, аф. ф. — ріиг. зиЬзі., 
Рійібпіа, бгиш, п. (зс. Іоса), страна въ 
Азіи, вѣроятно въ Лидіи, гдѣ былъ храмъ 
Плутона. 
РІШпз, і, т. богатство, теіоп. = богъ 

богатства ф. 
РбЛаІігІиз, Іі, т. I) сынъ Эскулапа, 

знаменитый врачъ ф.—П) троянецъ ф. 
Роейз ГРаеаз), апііз, т. отецъ Фи- 

доктета ф.— Отс. 1) РоеапПаАёз, ае, 
т. сынъ Пэанта, т.-е. Фядоктетъ ф.— 
2) РоеапИиз, а, иш, аф., Ііегоз или 
рго1ез,тк. одноРоеапііиз== Фидоктетъ ф. 
Роепі, бгиш, т. пуны = (отъ фини¬ 

кіянъ происшедшіе) карѳагеняне; зіп^ 
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Роепиз, і, ш. пунъ, карѳагенянинъ, 
прѳгн. объ Аннибалѣ; соііесі., Роепиз асі- 
ѵепа. — Отс. 1) Роепиз, а, шп, пуниче¬ 
скій, карѳагенскій ф.— 2) Рйпісиз 
(Роепісиэ), а, шп, а<у.; отс. поэт. пер. 
= пурпуроваго цвѣта, багрянаго цвѣта 
(•)*).— отс. Рипісапиз, а, ит, на пуни¬ 
ческій манеръ сдѣланный. 
Роеппшз (тк. Реппшз и Репшпиз), 

а, шп, пенинскій, Аірез или ]и§а, по- 
нинскія (савойскія и пьемонтскія) Альпы, 
отъ Заіаззіъ до Ьеропііі, нын. Сенъ-Бер¬ 
наръ и горы до Сенъ-Готардскаго узла.— 
Р. топзили одно Роѳпіпиз, Сенъ-Бернаръ. 
Рбіёто (Рбіёшбп), бпіз, т. I) гре¬ 

ческій философъ въ Аѳинахъ.—Отс Рб- 
Іётбпёиз, а, шп, асу. — II) царь въ 
Понтѣ. — Отс. Рбіёшбпіасиз, а, шп, 
асіьі., Ропіиз, часть Понта. 
РбШёз, ае, т сынъ царя Пріама (*)'), 
Роііепііа, ае, Г. городъ въ Лигуріи, 

ч. деревня Роіепга. 
РоШо (Рбііо), бпів, т. фамильное 

имя 
РоШиз, а, шп, нолліевъ, ІгіЬиз. 
Роііих, Ійсіз, т. сынъ Тиндарея (или 

Юпитера) и Леды, братъ Кастора. 
Рб1$х1атаз, апііз, асе. тапіа, т. 

троянецъ, другъ Гектора (•}•). 
РбіуІесіёз, ае, ѵос. а, ш. царь въ 

Серифѣ, воспитатель Персея (•(•). 
Рбіуйбгиз, і, т. сынъ Пріама. — Отс. 

Рбіуббгёиз, а, шп, асу. ф. 
РбіуЬутпІа, ае, г. „богатая пѣснями*, 

одна изъ музъ (•(•). 
Рб1$тезібг (Рбіутпезібг), бгіз, асе. 

бгеш и бга, ш. царь ѳракійскій, вять 
Пріама, супругъ Иліоны (*(*). 
РбіурЬёшбз и -из, і, ш. одноглазый 

циклопъ, сынъ Нептуна, ослѣпленный 
Улиссомъ (■(■). 
Рбіухёпа, ае, Г. дочь Пріама (•(•). 
Рбтёііа, ае, Г. и Рбтёііі, бгит, т. 

древній городъ вольсковъ въ Лаціи. — 
Отс Рбтёііпиз, а, иш, а<у. 
Рбтбпа, ае, Г.' богиня древесныхъ пло¬ 

довъ (■(■). 
Ротрё,У, бгит, т. городъ въ южной 

Кампаніи, засыпанный пепломъ, пескомъ и 
пемзой во время изверженія Везувія (79 г. 
послѣ Р X.); н. большею частью (къ 
востоку отъ деревни йеі Аппипсіаіа) 
раскопанъ. — Отс. Ротрбршиз, а, ит, 
а<у.—зиЪзі., а) Ротрё)апит, і, п. (зс. 
ргаесііиш), помѣстье Цицерона.—ѣ) Рот- 
рёдапі, бгит, т. жители П. 
Рошрё^из (или Ротрёіив), а, иш, 

родовое имя: Сп. Ротрѳ,іиз, одно изъ 
лицъ, составлявшихъ тріумвиратъ совмѣ¬ 

стно съ Цезаремъ и Крассомъ. — тк. 
какъ асу. — Отс. РошрёЗапиз, а, иш, 
аф’.; зиЪзі., Рошрё^апив, і, т. привер¬ 
женецъ, сторонникъ П. 
РошрШиз, а, иш, родовое имя. — тк. 

какъ асу. 
Рошрбпіиз, а, иш, родовое имя. 
Ротрііпиз (Ропііпиз) или Ротііпиз, 

а, ит, помптійскій. — раіиз и раіибез, 
н. болота, мѣстность въ Лаціи, черезъ 
которую проходила Аппіѳва дорога.— 
а§ег Р. или Ротііпит, і, п. П. область.— 
Рошііпа зитша, ае, Г. сѣверная часть 
п. болотъ. 
Ропз, Ропііз, ш. географическое на¬ 

званіе: 1) Ропз Аг^епіеиз, городъ и 
мостъ черезъ р. Аргентей (нынѣ Агдепз) 
въ нарбонской Галліи. — II) Ропз Сатра- 
пиз, мостъ на Аппіѳвой дорогѣ черезъ 
р. 8аѵо 

1. Ропіісиз, а, ит, см. Ропіиз. 
2. Ропіісиз, і, т. римскій поэтъ, со¬ 

временникъ Овидія (|). 
Ропіиз, і, т. I) Черное море. — 

И) теіоп.: 1) полоса эемли около Чер¬ 
наго моря, нын. ТгеЫгопй и 8ігиаз~ — 
2) въ част., полоса вемли въ Малой 
Азіи у Чернаго моря между Биѳиніею и 
Арменіею, царство Миѳридата, впослѣд¬ 
ствіи римская провинція.—Отс Ропіісиз, 
а, ит, асу., таге. Черное море, 
РорШиз (РоріШиз;, а, пт, родовое 

имя; тк. а<у. 
РорНсбІа, ае, т. см. РиЫісоІа. 
Рбрйібпіа, ае, Г. и Рбрйібпіі, бгит, 

т. городъ въ Этруріи, н. развалины при 
РіотЫпо — Отс. РбрйІбпІепзез, Іит, 
т. жители П. 
Рогсіиз, а, ит, родовое имя. — 

тк. асу. 
Рогішшз,і,т. богъ гаваней у римляпъ. 
Розійтіиз и Розійтиз, а, иш, рим¬ 

ское родовое имя. — тк. асу.— Отс. 
Розійтіапиз, а, ит, асу. 
Рбііііиз, а, ит, родовое имя. 
Роіпіае, агит, і. мѣстечко въ Беотіи 

на рѣкѣ Асопѣ. — Отс Роіпіаз, айіз, 
Г. потнійскій, е^иаѳ или диасігі^ае, ко¬ 
былы, выбросившія изъ колесницы и 
растерзавшія своего хозяина Главка (|). 
Ргаепезіё, із, п. городъ въ Лаціи, н. 

Раіезігіпа. — Отс. Ргаепезііпиз, а, ит, 
асу.; зиѣзі. ріиг., Ргаепезііпі, бгит, т. 
жители П. 
Ргаезіі, бгит, т. народъ въ Индіи. 
Ргаеійііі, бгит, т. племя въ пицеп- 

ской области въ Италіи, н округъ Те- 
гато, — Отс. Ргаеійііапиз, а, ит, асі]. 
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Ргазіі, бгипц т. индійское племя по 
обѣимъ сторонамъ Ганга. 
РгахіШёз, із и і, т. греческій 

скульпторъ изъ Аѳинъ, ок. 400 до Р. X.— 
Отс. РгахІШшз, а, иш, а<у. 
Ргеііиз Іасиз, см. РгШиз Іасиэ. 
Ргіатиз, і, т. сынъ троянскаго царя 

Лаомедонта, супругъ Гекубы, отецъ Гек¬ 
тора.— Отс. 1) РгІашёіз, Ісііз, асе. 
Ійа, Г. дочь П., т.-ѳ. Кассандра (*(*).— 
2) Ргіашёіиз, а, ши, асу. (•)*).— 3) РгІ- 
ашібёз, ае, ш. сынъ И. (•)*). 
Ргіарбз и -из, і, ш. богъ древесныхъ 

плодовъ, огородовъ и виноградниковъ (•}*). 
Ргіёпё, ёз, Г. приморскій городъ въ 

южной Іоніи, н. 8атзип Каіезг. 
РгШиз Іасиз, небольшое озеро въ 

Этруріи, н. Іадо сіе СазЫдІіопе. 
РгІшІ&ёпІа, ае, Г. „первоначальная", 

прозвище Фортуны, спутницы своихъ лю¬ 
бимцевъ со дня ихъ рожденія. 
Ргізсиз, і, т. римское прозвище. 
Ргіѵепшт, і, п. городъ въ Лаціи, н. 

Рірето. — Отс. РгІѵегпаз, аііз, т. а<у., 
а^ег; тк. зиЬзі.; ріиг. Ргіѵегдаіез, Іиш, 
ш. жители П. 
Ргбса и Ргбсаз, ае, т. древній царь 

Альбы. 
РгбсЬуіа, ае, Г. и Ргбсііуіё, ёз, Г. 

островъ у берега Кампаніи, н. Ргосгсіа. 
Ргбспё (Ргб&иё), ёз, Г. дочь Пандіона, 

сестра Филомелы, супруга Терѳя, пре¬ 
вращенная въ ласточку; отс. шѳіои., 
ласточка (*)*). 
Ргбсгіз, сгЫіз, Г. дочь Эрехѳея, 

супруга Кефала (•)*). 
Ргбсгизіёз, ае, ш. разбойникъ въ 

Аттикѣ. 
Ргбсйіиз, і, т. римское имя лица. 
Ргбсубп, бпіз, т. созвѣздіе, именно 

малый песъ (чисто-лат. Апіесапіз) или 
самая свѣтлая звѣзда этого созвѣздія. 
Ргбйісиз, і, т. греческій софистъ съ 

о. Кея, современникъ Сократа. — Отс. 
РгбсКсІиз, а, иш, асу. 
Ргоеіиз, і, т. царь въ Тиринѳѣ, братъ 

Акрисія (•)*). — Отс. РгоеІІііез, иш, Г. 
дочери П. 
Ргб&пё, ёз, Г. см. Ргоспе. 
РгбтёІЬеиз, ёі и ёоз, асе. ёа, ѵос. 

си, т. сынъ Япета, братъ Эпимеѳея, 
отецъ Девкаяіона, который поэтому на¬ 
зывается РгбшёіЫМёз, ае, т. (•(•). 
Ргбропііз, ІІсііз и Шоз, асе. Шеш и 

ікіа, Г. Пропонтида, н. Мраморное море, 
между Геллеспонтомъ и ѳракійскимъ 
Босфоромъ. — Отс. Ргбропііасиз, а, иш, 
«и- ш 

Ргбзегріиа, ае, Г. дочь Цереры и 
Юпитера, супруга Плутона, слѣд. царила 
подземнаго царства. 
Ргоіа^бгаз, ае, ѵос. а, т. греческій 

философъ, родомъ изъ Абдеръ, совре¬ 
менникъ Сократа. 
Ргбіёзііапз, і, т. супругъ Лаодамів, 

убитый подъ Троею (*(•). 
Ргбіеиэ, ёі и ёоз, асе. только ёа, ш. 

морской богъ, обладавшій даромъ про¬ 
рицанія ; онъ пасъ нептуновыхъ тюленей 
въ египетскомъ морѣ и имѣлъ способ¬ 
ность мѣнять свой видъ.—Ргоіеі со- 
Ішпиаѳ, поэт., границы Египта (•)*).— 
какъ нарицат. имя о перемѣнчивомъ, 
хитромъ человѣкѣ (*(*). 
Ргйза, ае, Г. городъ въ Виѳиніи у 

горы Олимпа, н. Вгизза. 
Рзашаіііё, ёз, Г. I) дочь аргивскаго 

царя Кротопа (*(*).—П) морская нимфа, 
мать Фока (1*). 
Рзёсаз, сайіз, Г. I) имя той рабы, 

которая душитъ и убираетъ волосы на 
головѣ своей госпожи. — П) имя нимфы 
въ свитѣ Діаны (•)*). 
Рзеікіосаіо, опіз, ш. Лжѳ-Катонъ. 
Рзеиббйашазірриз, і, т. Лже-Да- 

масиппъ. 
РзешІб1из,і,т. Враль, заглавіе комедіи 

Плавта. 
РзешМрШірриз, і, т. Лжѳ-Филиппъ, 

см. Апсігізсиз. 
РзорЫз, рііісііз, .асе. рЫйа, Г. го¬ 

родъ въ аркадской области Нсофидіи. 
Ріёіёбп и Ріёіёиш, ], п. названіе го¬ 

родовъ ; особ, извѣстный—городъ и гавань 
въ Ѳессаліи, напротивъ Евбеи, н. Еіеііа. 
РШёшаеиз, і, т. имя египетскихъ 

царей послѣ смерти Александра, изъ 
которыхъ первый носилъ прозвище Ьа§і, 
т.-ѳ. сынъ Лага. —Отс. 1) РШёшаеиз, 
а, иш, а(У. — 2) РШётаіз, Шз и Ійоз, 
асе. Ійеш и Ыа, Г. названіе городовъ въ 
Египтѣ; въ Финикіи, прежде Лее, н. 81. 
№ап сІ’Асге; въ Каренѣ, съ прозва¬ 
ніемъ Вагса, н. Тоіотеіа. 
РйЫІсІиз, а, ши, родовое имя; отс. 

сііѵиз РиЫісіоз, въ Римѣ. —Отс. РйЫІ- 
сіапиз, а, иш, асу. 
РиЪисбІа, ае, т. (по древнему право¬ 

писанію Роріісбіа), „почитатель народа, 
другъ народа", прозвище П. Валерія и 
его потомковъ. 
Р&ЫШиз, а, иш, родовое имя; тк. а<у. 
РйЫІиз, Іі, т. римское прѳдъимя. 
РиІсЬёг, сЪгі, т. I) римское про¬ 

звище. — II) Риісіігі ргбгаииійгіиш. 
мысъ въ Африкѣ, къ сѣверо-востоку отъ 
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Карѳагена = Мѳгсигіі ргот., н. Сар 
Вот. 
РйЫсиз (Роепісиз), а, шп, см. Роепі. 
Риріиіа, ае, Г. область въ Лаціи, на¬ 

зываемая тк. Риріпіепэіз а§ег. 
Рйріиз, а, шп, родовое имя; тк. а<і|. 
Рйіёбіі (РбШІі), бгиш, т. городъ въ 

Кампаніи, н. Роггиоіо. — Отс. Ріііёб- 
Іаппз, а, иш, а<у.— зиЪзі. а) Рйіёбіа- 
пшп, і, п. помѣстье Дидѳропа у г. II.— 
Ь) РйШІапі, бгиш, т. жители П. 
Руйпа, ае, Г. городъ въ Македоніи, 

гдѣ нын. Ауап. — Отс. Руёпаеі, бгиш, 
т. жители П. 
Ру&шаеі, бгиш, ш. пигмеи, миѳи¬ 

ческое племя карликовъ, особ, въ Эѳіо¬ 
піи. — Отс. Ру&шаепз, а, шп, асу. 
Ру^таИбп, бпіз, т. I) внукъ Агѳнора 

(І). — И) царь въ Тирѣ, братъ Дпдоны. 
РуіМёз, ае и із, т. сынъ царя Стро- 

фія, другъ Ореста.— Отс. Руіабёиз, а, 
пт, асі). 
Руіае = ТЬегторуІае. — Отс. Ру- 
Шсиз, а, пт, ѳермопильскій, сопсііішп, 
сопѵепіиз, собраніе (грѳч. государствъ), 
у Ѳермопилъ. 
Руібз и Руіпз, і, Г. названіе двухъ го¬ 

родовъ въ Пелопоннесѣ: а) въ Мессѳніи, 
резиденція Нелея, н. гавань Аіі-Каѵагі- 
т; ѣ) въ Трифиліи, южной области Эли¬ 
ды, резиденція Нестора, называемая тк. 
ІГезІогеа. — Отс. РуИпз, а, шп, а<у.; 
зиЪзі., уроженецъ П. (часто о Несторѣ); 
отс. = несторовъ (і*). 

1. Ругапшз, і, т. несчастный возлю¬ 
бленный Ѳисбы (і*). 

2. Ругапшз, і, ш. рѣка въ Киликіи, 
н. ОегНгт (БзсІгеіНгт, Щуіыт). 
Ругёпё, сз, Г. возлюбленная Геракла, 

погребенная въ горахъ, названныхъ по 
ея имени. — Отс. Ругёпаеиз (Ругёпё- 
из), а, пт, пиренейскій, Ругѳпаеі топ- 
іез и заііиз и зиѣзі. одно Ругепаеиз, і, 
т. Пиренейскія горы между Галліею и 
Испаніей). 

Руг^і, бгиш, т. городъ въ Этрурія* 
н. деревня 8і. Зеѵего. — Отс. Руг&еп- 
зіз, е, асі). 
Руг&б, ив, Г. кормилица дѣтей Пріама. 
РугІрЫё^ёіЬбп, опііз, т. „огненный 

потокъ", рѣка въ подземномъ царствѣ, 
об. РЫе&е11іоп. 
РуггЬа (Ругга), ае, Г. I) (РуггЬа) 

дочьЭпимеоѳя, супруга Девкаліона (і*).— 
II) городъ на о. Лесбѣ, н. Саіопі.— Отс. 
РуггЫаз, йсііз, Г. пиррскій (і*). 
РутгЬо (Ругго), бпіз, т. греческій 

философъ изъ Элиды, основатель скепти¬ 
ческой школы, современникъ Александра 
Великаго. — Его послѣдователи — Руг- 
гЬбпёі, бгиш, т. (тк. Зсерігсі). 
РуггЬиз (Руггпз), і, т. I) сынъ Ахил¬ 

ла отъ Деидаміи на о. Скирѣ (онъ же 
Кѳоріоіетиз), основатель царства въ Эпи¬ 
рѣ. — Отс. РутгЬШз, ае, т. потомокъ 
П., ріиг. РуггШае, агиш, т. жители 
Э.—И) царь вь Эпирѣ, врагъ римлянъ. 
Руіііа^бгаз, ае, асе. ат и ап, т. 

греческій философъ и политикъ съ о. 
Сама (ок. 550 г. до Р. X.), основавшій 
въ Кротонѣ и Мѳтапонтѣ въ южной Ита¬ 
ліи философскую школу, названную по 
его имени. — Отс. 1) РуіЬа^бгёпз, а, 
пт, а<у.; зиЪзі., ниѳагореецъ, ученикъ и 
послѣдователь П. — 2) РуіЪй&бгІспз, а, 
шп, асЦ.; зиЪзі., РуіЬа&бгХсі, бгиш, т. 
пиѳагорейцы. 
РуіЬб, Оз, Г. древнее названіе мѣст¬ 

ности въ Фокидѣ у Парнасса, гдѣ лежа¬ 
ли Дельфы. — Отс. 1) РуіЫсиз, а, шп, 
а<у., Ароііо, огасиіит, зогіез. — 2) Р^- 
Шпз, а, пт, пиѳіискій — дельфійскій, 
аполлоновъ; зиЪзі., а) РуіЫа, ае, Г. 
жрица Аполлона въ Дельфахъ, Пиѳія.— 
ѣ) РуіЫа, бгиш, т. пиоійскія игры- 
въ честь Аполлона, убившаго змѣя Пл- 
ѳона. 
РуіЬбп, бпіз, т. огромный змѣй въ Фо» 

кидѣ, убитый Аполлономъ (*(“). 

<3- 
<іиа<1і, бгиш, т. племя въ юго-восточ- 

ной Германіи, въ нын. Моравіи. 
({ие^иёШапиз, а, иш, дубовый, топз, 

древнее названіе Делійскаго холма въ 
Римѣ. 
фііпсі—, см. ({піпі—. 
(^піпдпё^епііапі, бгиш, т. племя въ 

Киренаикѣ, иначе Репіароіііапі. 
фііпііапив, а? пт, см. (}шпііиэ. 
фііиШіз (^шпеі.), із, т. съ и безъ 

тѳпзіз, пятый мѣсяцъ (считая съ марта, 

перваго мѣсяца года), позднѣе названный 
въ честь Юлія Цезаря іюлемъ. 

(іиіпііиз ((^иіпсі.), а, иш, родовое 
имя. — тк. асу. — Отс. (^иіпііапиз, а, 
иш. асу. 

^піпіиз, іеш. ^піпіа, римское предъ- 
имя, въ муж. родѣ об. ф. 

^иігіпиз, і, т. „потрясатель копья", 
какъ имя: I) Ромула, послѣ его обого¬ 
творенія.— II) Яна. — III) Августа (1*).— 
Отс. 1) фиігіппз, а, иш квириновъ, ро- 
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агуловъ. — йиігіпа (ігіЪиз), одна ивъ рим¬ 
скихъ трибъ. — 2) ^иігіпаііз, е, Квирп- 
ну (Ромулу) посвященный, квириновъ. — 
зиЪзі., (^иігшаііа, Іит, п. празднество 
17 февраля съ честь Ромула. 

(^иігів, гШз, ш. см. (Іиігііез. 
фіігііез, Іиш и шп, ш. (Сигез), жите¬ 

ли сабинскаго города Сигез, квириты; 

послѣ объединенія сабинянъ съ римля¬ 
нами, это имя было соединяемо съ име¬ 
немъ римлянъ: рориіиз Еотапиз <2иігі- 
ііит, или рор. Кот. (Іиігіісздие, или 
(іиігііез Вотапі, или рориіі Котапі 
(іиігііез. — 8іпд. ({иігіз, гШз, т. кви¬ 
ритъ, римскій гражданинъ (*)*)• 

К. 
Еаійгіиз, а, ит, родовое имя.—Отс. 

Ваійгіапиз, а, ит, асу. 
ВасШиз, а, ши, родовое имя. 
Васіі (Вііаеіі), б гит, ш. племя между 

Дунаемъ, Рейномъ и Лехомъ, къ сѣверу 
отъ По; его страна—Ваеііа (Шіаеііа), 
ае, Г. — Отс. ВаеЙсиз (КЬаеі.) и Ваеіиз 
(КЬаеі. |) а, шп, асу. 
Кашпез, Іиш, ш. и Вапшепзез, Іиш, 

ш. 1) одна изъ трехъ древнѣйшихъ рим¬ 
скихъ трибъ (ср. Ьисегез, Тіііез), изъ ко¬ 
торыхъ явилось три соименныхъ всадни¬ 
ческихъ центуріи.—II) поэт, пер., Еат- 
пез, всадники = знатные щеголи (*)*). 
Вашііиз, а, иш, сатриз и ріиг. Еаи- 

(ііі сатрі, равнина въ сѣверной Италіи, 
недалеко отъ Верцеллъ. 
Ваигасі, бгит, т. кельтское племя 

въ Галліи по Реину. 
Ваѵеппа, ае, I. городъ въ Галліи (О. 

сізрасіапа) у Адріатическаго моря, н. 
Еаѵеппа. — Отс. Ваѵеппаз, аііз, асу. 
Вёаіё, п. ((іеГесі., только въ пот., 

4ісс. и аЫ. съ оконч. е) древній городъ 
въ сабинской вемлѣ, н. Віеіи — Отс. 
Всаііпиз, а, ига, а<у.; ріиг. зиЪзі., Вёаіі- 
оі, бгит, ш. жители Р. 
ВсЫІиз, і, т. фамилія въ Каниніевомъ 

родѣ, см. Сатпіиз. 
Вёсепібгісиз а&ег, і, т. римское го¬ 

сударственное имѣніе на о. Сициліи. 
ВсДбпез (ВЬёббпез), ига, ш. племя 

въ лугдунскоп Галліи. 
Ес&і11из,і, т. I) городъ въ землѣ са¬ 

бинянъ. — Отс. Её^іііепзів, е, асЦ. — 
II) небольшое озеро въ .Націи въ странѣ 
нын. Ѵаік д?Іві(ІогОу тк. Іасиз Ее^іііиз 
илн Ее§і11і Іасиз. — Отс. Вё&іііепзіз, 
прозвище Постуміевъ (за побѣду, одер¬ 
жанную въ 496 г. до Р. X. надъ лати- 
нами подъ начальствомъ диктатора Посту- 
мір). — III) прозваніе §еп1із Аетіііапаѳ. 
Вё&Іит, Іі, п. I) мѣстечко боевъ въ цис- 

паданской Галліи, позднѣе городъ, н. 
Всддіо. — Отс. Вё&Іспзез, Іиш, ш. жи¬ 
тели Р. — И) городъ области бруттіевъ 
(нынѣ СаІаЪгіа иііегіоге) на югѣ Италіи 

у сицилійскаго пролива, нынѣ Веддіо. — 
Отс. Вёзшие, а, ит, асу.; ріиг. зиЪзі., 
Кё^Іпі, бгит, т. жители Р. 
Вё^йіиз, I, ш. римское прозваніе; М. 

Аііііиз Ее^иіиз извѣстенъ своею войною 
съ карѳагенянами. 
Вёті (ВЬеті), бгит, т. бельгійское 

племя между Матроною и Аксоною. 
Всштіиз, а, ит, родовое имя; тк. асЦ. 
Вбтйіиз, і, т. )) царь въ Альбѣ. — 

П) имя героя (*(-). 
Вётйгіа (Вётбгіа), ае, I. мѣсто на 

краю Авентнна, гдѣ, по преданію, Ремъ 
производилъ гаданія насчетъ основанія 
Рима. 
Вёпшз, і, т. братъ Ромула, перваго 

римскаго царя. 
Вешіі^пі, бгит, т. германское племя 

въ сѣверной Германіи. 
Вех, прозвище депііз Магсіаѳ. 
ВЬаАатапіЬбз и -из, і, т. сынъ Юпи¬ 

тера, братъ Миноса, судья въ подземномъ 
царствѣ. 
ВЬаеіі, ВЬеіІа, ВЬаеіІсиз, ВЬаеіиз, 

см. Еаѳіі. 
ЕЬагапйз, ппііз, Г. мѣстечко въ Ат¬ 

тикѣ. — Отс. 1) ВЬатпйзіз, вісііз, Г. 
богиня Нѳмесида (•)*). — 2) ВЬагапйзІиз, 
а, шп, аф. и ВЬатпйзІа, какъ прозвище 
Немеспды. 

1. ВЬёа, ае, ?. Зііѵіа, дочь Нумитора 
въ Альбѣ, весталка, мать Ромула и Рема. 

2. ВЬёа, ае, і. другое имя Кибѳлы (і*). 
ВЬёйбпез, см. Вебопез. 
ВЬё&Ібп, -Іит, Іі, п. см. Ее^ит II. 
ВЬёпиз,і,т. Реннъ, рѣка въ Германіи. 
ВЬёзиз, і, т. царь ѳракійскій, при¬ 

шедшій на помощь троянцамъ. 
ВЫпбсбІйга, ас, Г. городъ на берегу 

Средиземнаго моря, относимый то къЕгип- 
ту, то къ Сиріи, н. ЕІ-АпвЪ (Агізсіі). 
ВЬіпібп, бпіз, ш. поэтъ изъ Тарента. 
ВЫбп и Іит, Іі, п. мысъ въ Ахеѣ, 

напротивъ мыса Антиррія, на границѣ 
Этоліи и Локриды, н. СазісИо йі Могеа 
съ противолежащимъ Саяіеііо йі ВотеКа, 
прежде малыя Дарданеллы. 
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ЕЫраепа (Шраепа) и БірЬаепа (КЫ- 
рЬаеиз), а, пт, обозначеніе страны 
въ отдаленнѣйшей Сарматіи или Скиоіи, 
топа или агсеа (•(*), рифейскія горы. 
ВЬігбп, хбпіа, т. городъ въ Иллиріи.— 

Отс. КЫгбпІіас, агшп, т. жители го¬ 
рода и страны Р. 
ВЬбйа, ае, $. городъ индигетовъ въ тар- 

раконской Испаніи, у моря, н. Вова*. 
ЕЬбйаппа, і, т. рѣка въ Галліи, ны¬ 

нѣ Шюпе. 
ВЬбйбрё, ёа, Г. высокія горы во Ѳра¬ 

кіи, часть Гема, н. Вевроіо или Вевроіі 
Вад (*(*). — теіоп. = Ѳракія (*(*). — 
ЕЪбйбрёІпа, а, пт, асу.; поэт. = ѳра¬ 
кійскій (*(*). 
ЕЬбйба и -па, і, островъ у берега 

Малой Азіи съ соименнымъ городомъ, н. 
Вкойів* — Отс. ЕЪбсІІиа, а, пт, асу.; 
ріпг. зпѣзі., Еіібсііі, бгпт, т. обита¬ 
тели Р. 
ЕЬосспа, і, т. см. ЕЬоеіиа. 
Еіюеіёпт, і, п. городъ и мысъ въ Троа- 

дѣ у Геллеспопта. — Отс. Еіюеіёпа, а, 
ши, аф\; поэт. пер. = троянскій (ф).— 
аиЬз!., ВЪоеісит, і, п. море близъ это¬ 
го мыса (|). 
ЕЬоеіпз (ЕЬоеспз), і, т. I) гигантъ 

(!). — II) кентавръ (ф). 
КЬбаба и -па, і, Г. приморскій городъ 

въ Киликіи, у южнаго края Исскаго за¬ 
лива (н. Тоіове). — Отс. ЕЬбзІаспз, а, 
пт, асу. 
ЕбЫ^о (Е&Ы&о), §Іпіа, Г. и ЕбЫ&па 

(ЕйЪі^пв), і, т. богиня или богъ, къ ко¬ 
торымъ римляне обращались съ мольбами 
объ отвращеніи ржавчины (•(•). 
Ебта,ае, Г. главный городъ Лація, сто¬ 

лица римскаго государства, основанная 
около 753 г. (или 754) до Р. X. на во¬ 
сточномъ берегу Тибра, въ трехъ миляхъ 
отъ моря; тк. богиня, почитавшаяся 
въ особомъ храмѣ.—Отс. Ебтаппа, а, 
пт, ад].; зиѣзі. Ебтаппа, і, т. рим¬ 
лянинъ; соііесі. и ріиг., римляне. 
ЕбтШпз, а, пт, ромиліевъ, ігіѣпз. 
Ебтйіпа, і, т. братъ Рема, основа¬ 

тель и первый царь Рима.—Отс. 1)Еб- 
шйібпа. а, пт, ромуловъ; поэт. = рим¬ 
скій (I). — 2) Ебтйіпа. а, пт, асу., 
6спз;тк. римскій, іеііпз (*}*). —3) Ебтйіі- 
йёв, ае, т. потомокъ Р.; ріиг. ЕбшйН- 
<1ае, агшп и <1пт, поэт. = римляне (■(■). 

ЕоасШз, а, пт, родовое имя. — Отс- 
1) Еозсіаппа, а, пт, асу. — 2) Еоасіиз^ 
а, пт, а<у., Іех, назначавшій всадни¬ 
камъ особыя мѣста въ театрѣ. 
Ебзёа* (Ббзіа), ае, I. страна въ сабшт- 

ской землѣ, н. ІсВовсіе.— Отс. Ебзёиз, 
а, пт, асу., Козеа гига (*(•). 
ЕйЪі, бгпт, т. городъ въ Апуліи, н. 

Лиѵо (*(*). 
ЕйЪКсо, бпіа? т. рѣка въ Италіи у 

Равенны, н. Ргваіеііо, называемая тк» 
окрестными жителями Викоп. 
ЕпЪга ааха, мѣстечко въ Этруріи,, 

близъ рѣки Кремеры. 
Ейбіае, агпт, 1*. городъ въ Калабріи, 

н. Воіідігапо или Виде. — Отс. Вйсіі- 
ппа, а, шп, асу., Кисііпиз Іюто, т.-е. 
Энній; ріиг. зиѣзі., Еййіпі, бгпт, т. 
жители Р. 
ЕпПппз, а, пт, римское прозвапіе. 
Ейігае, агпт, $. городъ въ Кампаніи 

на границѣ Самнія, н. Васовіа Виіагіа.. 
ЕпГгІит, Хі, п. городъ гирпиновъ, и. 

Виѵо. 
Епііпа, і, т. римское прозваніе. 
Кйтіпа, ае, Г. богиня римлянъ, покро¬ 

вительница кормящихъ грудью. — Отс. 
ЕшпІпаІіа йсиз, у которой Ромулъ и 
Ремъ были вскормлены волчицею, прежде- 
Котіпаііз, тк. Кптіпа или Еотиіа йсиз. 
ЕирШпз, а, пт, родовое имя. 
Епасіпо, бпіз, Г. городъ въ нарбонской 

Галліи у Пиренейскихъ горъ, н. Іа Тош 
Ае ВоиввіОоп. 
Епзеііас, агпт, Г. одинъ изъ двѣнад¬ 

цати союзныхъ городовъ Этруріи, къ во¬ 
стоку отъ Іасиз РгеІіиз, н. развалины у 
Вовеііе. — Отс. Епаеііаппа, а, пт, а<у.; 
ріиг. зиѣзі., Кизеііапі, сгит, т. жи¬ 
тели Р. 
ЕпзрІпа, ае, і. городъ въ Африкѣ 

(Аігіса ргоргіа), въ двухъ миляхъ отъ 
морского берега. 
Ейіёпі (Ейіііёпі), бгпт, т. кельт¬ 

ское племя въ аквитанской Галліи, въ- 
и. Воѵегдие, съ главнымъ городомъ 8е- 
доАшипг (нынѣ Вігойег). 
ЕйіШпз, а, пт, родовое имя. 
Ейійіі, бгпт и*(поэт.) пт, т. племя 

въ древнемъ Лаціи, съ главнымъ городомъ 
АгАеа. — 8іп§. Ейійіпз, і, т. рутулъ 
(|). — Отс. Ейійіпз, а, шп, асу. (|). 

8. 
8&ѣа, ае, Г. страпа въ Счастливой іегга, Счастливая Аравія, н. Тетеп; 

Аравіи, изобилующая ладаномъ. — Отс. ріиг. зиѣзі., йаѣаеі, бгпт, т. обита- 
8аЬаепз, а, пт, асу.; поэт. = аравійскій, тели С. 
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ВаЪаіё, ёз, Г. городъ въ Этруріи у 
соименнаго озера, Іасиз 8аЪаІе,н. Ьадо йі 
Вгассіапо.— Отс. В&ЪаіІпиз, а, пт, аф. 
ВаЪагІа (8ёЪа<Иа), бгит, п. празд¬ 

нество въ честь Діониса (иди Вакха), 
который поэтому назыв. 8&Ъаг1пз (8ёѣа- 
йпз, ВбЪасіІпз, ваЪасИиз). 

8&ЪеШ, бгит, ш (сіетіп.отъ 8аЪіпі), 
поэт, большею частью вм. ЗаЬіпі.—8іпд. 
ВаЪеПиз, сабинъ = Гораціи (какъ вла¬ 
дѣлецъ имѣнія въ сабинской землѣ *)•).— 
Отс. ВаЪеПиз и ВаЪеШсиз, а, шп, са¬ 
бинскій. 

8&Ъіпі, бгиш, т. сабины, дрсвне-ита- 
лійское племя; теіоп. = земля с., напр. 
ех ЗаЬіпіз, іп 8аЬіпіз. — 8іп^. ВаЪіппз, 
і, ш. сабинъ. — Отс. ВаЪшиз, а, пт, 
аф*.; зиЪзі., 8аЪіпит, і, п. (зс. ѵіппт), 
сабинское (зино •)*). 
ВаЬіпиз, і, т. (соб. сабинъ, **м. 8а- 

Ыпиз подъ 8аЬіпі) фамильное имя. 
8аЪіз, із, асе. іт, т. рѣка въ бель¬ 

гійской Галліи, н. ВатЬге. 
8асёз, ае, т. сакъ, ріиг. 8асае, агат, 

т. племя въ сѣверной Азіи, у грековъ 
н&з. скиѳы. 
В&сгапі, огшп, т. племя въ Лаціи.— 

Отс. Васгапиз, а, ит, аф. 
8асгІрогШз, ііз, т. I) городъ неда¬ 

леко отъ Рима въ землѣ вольсковъ. — 
II) городъ у Тарентскаго залива. 

8а&агіз, асе. іт, аЫ. і, т. и 8&$а- 
гіпз, Іі, т. и Вап^агіиз, Іі, т. рѣка во 
Фригіи и Виѳиніи, впадающая въ Про¬ 
понтиду, и. Заказа, 8акагі, у турокъ 
Ауаіа.—Отс. Ва&агіііз, іШз, Г. аф (*(*). 

Ва&ипіпт, і, п. и Ва^опіпз (8а^ип- 
ібз), і, Г. городъ въ тарраконскои Испа¬ 
ніи по ту сторону Эбро (Іѣегиз) у Сре¬ 
диземнаго моря, н. МигѵМго. — Отс. 
1) Ва&ипііпиз, а, пт, аф.; ріиг. зиЪзі., 
8а§ппііпі, бгиш, т. жители С.—2) 8а- 
$ип11из. а, иш, аф. 
Ваіз, із, Г. главный городъ въ нижнемъ 

Египтѣ, и. развалины у деревни 84 еі 
На$гаг. — Отс. ВШёз, ае, т. аф.;р1иг. 
зиЬз!., 8&ііае, агат, т. жители С. 
Ваіасіа, ае, Г. морская богиня, греч. 

Теѳія. 
Ваіатіз, тіпіз, $сс. тіпа, и Ваі&тіпа, 

ае, Г. I) островъ и городъ въ Сарониче¬ 
скомъ валивѣ, резиденція Теламона, отца 
Аянта и Тевкра. — П) городъ на Кипрѣ, 
основанный Тевкромъ. — Отс 8а1ашІ- 
піпз, а, ит, саламннскій, относящійся 
къ а) острову Саламину; ріпг. зпЪз!., 
Ваіатшіі, бгиш, т. обитатели С. — 
Ь) городу С. на Кипрѣ; ріиг. зиѣзі., 
Ваіатшіі, бгит, т. жители С. 

Ваіаріа, ае, Г. городъ въ Апуліи, и. 
деревня 8арі (въ неаполитанской про¬ 
винціи Сарііапаіа). — отс. Ваіаріпі и 
Ваіарііапі, бгпга, т. жители С. 

8а1аззі, бгит, т. племя въ по сю 
сторону лежащей Галліи. 
Ваіепііпі (Ваііепііпі), бгиш, т. пле¬ 

мя въ Калабріи. — теіоп. = область с., 
напр. іп Заіепііпіз. — Отс. Ваіепііппз 
(Ваіі.), а, пт, аф. (і*). 

8а1етит, і, п. городъ въ Кампаніи 
у Этрусскаго моря, н. 8аІето. 
Ваііі, бгит, т. жреческая коллегія изъ 

12 человѣкъ, которые ежегодно въ мартѣ, 
вооруженные между прочимъ щитами (ап- 
сіііа), совершали торжественное шествіе 
по городу въ честь Марса. — Шествіе 
заканчивалось богатымъ пиршествомъ. 
Въ Тибурѣ существовала подобная кол¬ 
легія въ честь Геракла; отс. саліи упо¬ 
минаются и какъ жрецы Геракла. — Ото. 
8а1іагі$и е, саліевъ; о пиршествахъ = 
пышный, блестящій. 

8&1іпаі5г, бгіз, т. римское прозвище. 
Ваііпзііпз (8а1изі1из>, Хі, т. родовое 

имя: С. Заііизііиз Сгізриз, знаменитый 
римскій историкъ. 
Ваітасіз, сШз, Г. источникъ въ Карій, 

имѣвшій свойство изнѣживать купавших¬ 
ся въ немъ; тк. нимфа этого источника, 
сросшаяся съ Гермафродитомъ (•)*). 
Ваітбпепз, ёі и ёоз, т. сынъ Эола, 

братъ Сисифа, отецъ Тиро,царь въ Элидѣ 
(•}•). — Отс. Ваішбпіз, пійіз, асе. піба, 
Г. дочь С., т.-е. Тиро, мать Нелея и 
Пелія. 
Ваібпа^ ае, Г. и 8а1бпае, агат, Г. 

портовый городъ въ Далматіи. 
8атагіа, ае, і*. область и городъ въ 

Палестинѣ.— Отс. ВатагПёз, ае, т. са¬ 
маритянинъ. 
ВатагбЪгіта, ае, Г. городъ въ бель¬ 

гійской Галліи, столица амбіановъ, н. 
Атгепз. 

Ватё, ёз, Г. и 8атбз, і Г. древнее 
названіе о. Кефаленіи съ соименнымъ 
городомъ, и. СеГаІопіа, — Отс. Ватаеі, 
бгит, т. жители С. 
Ватпіит, 1і, п область въ Италіи, 

къ сѣверу отъ Кампаніи, простирав¬ 
шаяся до Адріатическаго моря. — Отс. 
8апш!з, пШз, аЫ. пііе и пііі (парадл. 
ф. Ватпіііз), самнитскій; зиЪзі., а) сам¬ 
нитъ, ріиг. Ватпііез, Іит, т. жители 
Самнія. — Ь) гладіаторъ въ самнитскомъ 
вооруженіи. 

1. 8атбз и -из, і, Г. островъ на Икар- 
скомъ морѣ, н. Зиззат или Зиззат- 
Асіаззг, съ соименнымъ городомъ при 
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нын. Кота.—ТЪгеісіа Запшз (8атоз) = 
ЗатоШгасе (І). — Отс. 8атХиз, а, ііт, 
аф., 8. зепех, или ѵіг, или одно Затіиз, 
о Пиѳагорѣ; ріиг. зиѣзі., 8атХі, бгит, 
т. жители о. Сама.— 8ашХа, бгит, п. 
(зс. ѵаза), самская посуда. 

2. 8ат6з, см. 8аше. 
ЗашбіЬгаса, ае, Г. и 8бтб1Іігасё, ёз, 

Г. и 8атбіЬгасХа, ае, Г. островъ на Эгей¬ 
скомъ морѣ у ѳракійскаго берега, съ 
соименнымъ главнымъ городомъ, и. 8а- 
шоікгакі. 

8апспз, і, т. тк. 8ето, 8ето Запсиз 
или ІГісІіиз Запсиз, умбрско-сабинское 
божество. 

8ап&агІиз, Хі, т. см. За^агів* 
8ап^иаІіз и 8апдиа1із, е, къ Сайку 

относящійся, сайковъ, аѵіз, посвященная 
С., костоломъ (оззИга^лз). 

8ап1бпез, ит, т. и Запібпі, бгит, 
т. сантоны, племя въ аквитанской Галліи 
у океана, въ нын. провинціи Заіпіопде. 

8араеі, бгит, т. ѳракійское племя у 
Пропонтиды (|). 

Заріпіиз, а, шп, сапинскій, ІгіЬиз 
(б. м. отъ Заріз). 

8аріз, із, ш. рѣка въ Цпспаданской 
Галліи, н. Зато. 
ЗаррЪб, йз, Г. лирическая поэтесса 

изъ Митилены на о. Лесбѣ. 
8агйез или вѣрнѣе 8аг<Пз, Хшп, асе. 

ія, і‘. древняя столица Лидіи, нынѣ де¬ 
ревня 8агЬ съ развалинами.—Отс. 8аг- 
(ііаппз, а, шп, ай).; ріиг. зиЪзі., 8аг- 
(ііапі, бгит, т. жители С. 

8агйі, бгит, т. жители о. Сардиніи. — 
1) 8агйиз, а, шп, аф. (■}•).— 2) 8агйб- 
піиз, а, ит, аф. (І). — 3) 8агйбиз, а, 
ит, аф. (*(■). — 4) 8агйХпХа, ае, Г. Сар¬ 
динія. — 8аг<ИпХеп8із, е, аф. 

8агйХса, ае, $. городъ въ нижней 
Мезіи. 

8агтаіа, ае, т. сарматъ, ріиг. 8аг- 
шаіае, агит, т. Сарматы. — 8агта11а, 
ае, Г. страна сарматовъ, раздѣлившаяся 
на европейскую и азіатскую (на восточ¬ 
номъ берегу Дона, въ нын. Астраханской 
губ.). — Отс. 1) 8аппа1Хсиз, а, ит, аф., 
таге, Черное море (І); аЛѵ. 8агтаіХсё, 
по-сарматски, Іодиі (■(■).— 2) 8агшаііз, 
І1ЙІ8, Г. сарматскій (|). 

8агпиз, ь т. судоходная рѣка въ Кам¬ 
паніи, и. Зато. 
Загрёйбп, бпіз, т. I) сынъ Юпитера, 

царь дикійскій. — И) мысъ въ Киликіи, 
в. Ілввап ей Какре. 

8агга, ае, Г. древнее названіе фини¬ 
кійскаго Тира.—Отс. 8аггапиз, а, ит, 
саррскій, вооб. тирскій (•(■). 

Заггазіез, ит, т. племя въ Кампаніи. 
8азо и 8азбп, бпіз, асе. опа, т. не¬ 

большой городъ у иллирійскаго берега, 
напротивъ мыса Акрокеравнія, еще н. 
Завет• 

8аіісй1а, ае, Г. городъ въ Самніи, 
близъ нын. Савегіа ѴессЫа.—Отс. 1) 8а- 
ііейіапиз, а, ит, аф.; ріиг. зиЬзі., 
8аіісй1апі, бгит, т. жители С.—2)8а- 
ііейіиз, і, т. житель С.; поэт, соііесі. = 
жители С. 

8аМсшп, і, п. городъ въ Лаціи на 
Аппіевой дорогѣ, н. Саваіе Сопса съ 
сохранившимися остатками древнихъ 
стѣнъ. Отс. 8агіХсапі,бгит, т. жители С. 
Заійгае раіиз, озеро въ Лаціи, вѣ¬ 

роятно часть Помптійскаго озера Ж. 
8аійгё^апиз, а, ит, сатуреискіи, къ 

части Апуліи относящійся; отс. поэт.= 
апулійскій (*(*). 

8аіигпіпиз, і, т. римское прозвище. 
Заіипшз, і, т. I) богъ насажденія, 

супругъ Земли (Орз), позднѣе приравни¬ 
ваемый къ Хрону, отс. орецъ Юпитера, 
Плутона, Нептуна, Юноны, Цереры іс; 
въ его царствованіе былъ золотой вѣкъ.— 
Заідігаі зіеііа или одно Закігпиз, пла¬ 
нета Сатурнъ. — Отс. 1) 8аіигпа1із, е, 
сатурновъ; ріиг. зиЬзі., ваіигпаІХа, Хб- 
гшп, іѣиз, п. сатурналіи, празднество 
17 декабря въ память счастливаго пра¬ 
вленія Сатурна въ Лаціи.—2) 8аіигоХиз, 
а, ит, аф.; зиЬзі., а) ЗаіигпХиз, Хі, т. 
прозваніе Юпитера и Плутона. — Ь) 8а- 
ІигпХа, ае, Г. прозваніе Юноны; тк. древ¬ 
ній городъ Сатурна на Капитоліи (|). 

8аіугаз, і, т. I) сатиръ, провожатый 
Вакха; въ ріиг. сатиры, позднѣе ото¬ 
ждествляемые съ панами и фавнами. — 
II) теіоп., сатирическая драма у гре¬ 
ковъ, въ которой хоръ составляли са¬ 
тиры (*)*). 

8аиПуиз, і, т римское имя. 
8аигбтаіёз, ае, т. сарматъ; ріиг. 

8аигбтаіае, агит, т. (|, см. Загтаіа). 
8ахо, бпіз, асе. бпа, т. саксонъ, зіп§. 

соііесі. и ріиг. 8ахбпев, ит, т. жители, 
обитавшіе по р. Эльбѣ въ нын. Год- 
штейнѣ и Шлезвигѣ. 
8саеа рогіа, ае, Г. и Зсаеае рогіае, 
агат, Г. вападныя ворота Трои (*(*). 

8саета, ае, т. римское прозваніе. 
8саеѵб1а, ае, т. „лѣвшакъ", прозвище 

Муціева рода. 
8са1йіз, із, асе. ет и іт, аЫ е и і, 

т. рѣка въ бельгійской Галліи, на гра¬ 
ницѣ Германіи, и. Шельда. 

8с&тапйёг, ёгі, т. рѣка въ Троадѣ* 
н. Мепйеге Зи или рѣка БипагЪавскі. 
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Зсапііпіиз (8саіІп1из), а, ит, родовое 
имя; тк. аф. 

Зсапііиз, а, ит, родовое имя; тк. 
аф., вііѵа (въ Кампаніи). 

8сарі1а, ае, і. городъ въ Ладіи. — 
Отс. 8саріІив, а, ит, аф. 
Зсарйіа, ае, т. прозваніе депііз Сог- 

пеііае. — Отс. Вс&рйіапиз, а, ит, аф. 
Зсёрзіз, із, Г. городъ въ нижней Мисіи, 

н. деревня ЕзкгирзсЫ или ЕзТсі Вскир- 
асАе.—Отс. Зсёрзіиз, а, ит, аф. 
ВсЬоепеиз, ёі и ёоз, т. царь беотій¬ 

скій, отецъ Аталанты. — Отс. 1) 8сЬое- 
пёіз, ійіз, асе. Ійа, Г. дочь С. = Ата- 
ланта (І).— 2) ВсЬоепёІиз, а, ит, аф., 
ѵігпо и одно ВсЬоепёХа, Аталанта, дочь 
с. (і). 

8сІрІо, бшз, т. фамильное имя ^епііз 
Согпеііае.— Отс. Зсіріайаз, ае, т. и 
8сірШёз, ае, т. принадлежащій къ семьѣ 
О., поэт. = Сципіонъ (І). 

8сІгбп, бпіз, асе. опа, т. I) разбой¬ 
никъ, пребывавшій на морской скалѣ 
между Мегаридой и Аттикой, убитый 

•Ѳесеемъ Ж — П) (Зсігоп, Зсугоп, 8і- 
гоп, Зугоп) эпикуреецъ, современникъ 
Цицерона и Вергилія. 

8со(іга, ае, I. городъ въ македонской 
Иллиріи, н. Всойаг или Всиіагі.— Отс. 
Зсойгепзез, Ішп, т. жители С. 
Зсойгпз, і, т. топз, восточное про¬ 

долженіе далматскихъ я иллирійскихъ 
торъ, и. Агдепіаго. 

Зсбраз, ае, т. I) скульпторъ съ о. 
Пара. — И) внатный ѳессаліецъ, совре¬ 
менникъ Симонида. 

8сог(1ізсі, бгшп, т. племя въ верхней 
Панноніи. 

8сгіЪбпіиз, а, ит, родовое имя. 
8суіасёит, і, п. городъ въ южной Ита¬ 

ліи, и. Вдийіасе. — Отс. всуіасёпз, а, 
ит, аф. (1*). 

8су11а, ае, I) скала на мысѣ у входа 
въ Сицилійскій проливъ, насупротивъ 
водоворота Харибды, опасная для море¬ 
плавателей. — Олицетв. = дочь Форка, 
превращенная изъ ревности Киркою въ 
чудовище съ туловищемъ, опоясаннымъ 
отвратительными собаками. — II) дочь 
мегарскаго царя Ниса, превращенная въ 
птицу — сігіз (і*). — Отс. 8су11аеиз, а, 
ит, аф. (*[-). 
асугбз и -из, і, Г. островъ на Эгей¬ 

скомъ морѣ у Евбеи, н. Всіго. — Отс. 1) 
всугіаз, асііз, I. скирскій, риеііа, о Деи- 
даміи (■}-).— 2) 8сугІиз, а, ит, аф. 

8суіЬё@, ае, т. и ЗсуіЬа, ае, т. 
екиѳъ. — гіиг. 8суіЬае, агит, т. на¬ 
званіе кочевыхъ народовъ къ сѣверу отъ 

Чернаго и Каспійскаго морей въ Европѣ 
и Азіи. — Отс. 1) 8суіЫа, ае, I. страна 
скиѳовъ. — 2) ЗсуШсиз, а, ит, аф. — 
3) 8суіЬіз, іШіз, I. аф.; тк. = ски- 
ьянка (*(•). — 4) ЗсуШзза, ае, I. ски- 
ѳянка. 
ЗёЪёМібз (ЗёЪёібз), і, т. рѣчка въ 

Кампаніи у Неаполя. — Отс. ЗёЪёМхіз 
(ЗёЪёііз), Шіз, I. аф. (*)*). 

8 ей Ош, бгпш, т. гельветское племя 
въ странѣ нын. Віііеп или Вгоп въ Вал¬ 
лисѣ. 

8ё§езіа, ае, Г. римское названіе древ¬ 
няго города Ацесты на сѣверномъ берегу 
Сициліи, н. Сазіеі а Маге йі Стоі^о. — 
Отс. Зё&езіапі, бгпт, т. и Зё&езіеп- 
зез, Іпт, т. жители С. 
Зе&пі, бгит, т. народъ въ Бельгіи 

между эбуронами и треверами. 
Зе&опіКасі, бгит, т. племя въ южной 

Британніи. 
8е&оѵХа, ае, Г. городъ въ тарракоп- 

ской Испаніи (сомн.). 
ЗёдйзХаті (не Зе$изіапГ), бгит, т. 

племя въ лугдунской Галліи, въ нын. Еуоп- 
паіз и Еогег; главный его городъ Ьид- 
йшшт, н. Ьуоп. 

8ё]П8, і, т. римское имя. 
8ё1еисёа и 8ё1еисІа, ае, Г. названіе 

нѣкоторыхъ городовъ: 1) ВаЪуІопіа, въ 
Вавилоніи, н. ЕІгМаЛаіеп.— II) Ріегіа, 
въ Сиріи, н. развалины у Керзе. — ПІ) 
ТгасЬба, въ Киликіи, н. ВеЩЪеЬ- 

8ё1іпйз, пипііз, I. I) городъ на о. Си¬ 
циліи, н. Веііпопіо. — II) городъ въ Ки¬ 

ликіи, позднѣе назв. Тгсщапороііз, н. 8е~ 
Іепіі. 

8ёшё1ё, ёз, I. и (въ косв. пад.) 8ё- 
тёіа, ае, I. дочь Кадма, мать Вакха.— 
Отс. Зётёіёіиз и Зётёіёиз, а, ит, 
аф. (1-). 
Зётіріасѳийпиз, і, т. полуплацентій- 

СКІЙ. 

Рётігатіз, тійіз и тійоз, асе. тіт, 
аЬі. тійе и ті, I. супруга Нина и на¬ 
слѣдница ассирійскаго престола, извѣст¬ 
ная своими подвигами. 

Зётпбпез, ит, т. германское племя 
между Вислою и Эльбою. 
Зетргбпіиз, а, ит, родовое имя; тк. 

аф. — Отс. 8ешргбпійпиз, а, ит, аф. 
Зетйгіиз, а, ит, семурскій, а^ег, 

поле, принадлежавшее къ округу го¬ 
рода Рима. 
Зёпа, ае, I. городъ въ Умбріи у Адріа¬ 

тическаго моря, н. Вепідадііа. — Отс. 
8ёпепзіз, е, аф. 
Зёпёса, ае, ш. фамильное имя зепііэ 

Аппаеаѳ. 
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8ёпбпеа, шп, ш. I) племя въ лугдун- 
ской Галліи, съ главнымъ городомъ Адеп- 
<іісиш, н. 8еп$. — II) племя въ сѣверной 
Италіи. 

8епіІпит, і, п. городъ въ Умбріи. — 
Отс. 8епі1паз, аііз, ад]. 
ВёрІазХа, ае, $. улица въ Капуѣ, гдѣ 

продавали мази. 
БерІетЪёг, Ъгіз, т. или теизіз 8., 

сентябрь. 
8еріХтХиз, Хі, т. родовое пмя. 
Водиапа, ае, т. главная рѣка Галліи, 

которая вмѣстѣ съ Матроной (Марной) 
образуетъ границу между кельтскою и 
бельгійскою Галліями, н. 8еіт (Сена).— 
Отс. Вёдиапі, бгсшц т. галльское племя 
въ нын. Франшъ-Конте и Бургундіи. 

8ёг, 8ёгіз, т., ріиг. 8ёгез, шп, т. 
народъ въ восточной Азіи, славившійся 
шелковистыми тканями.— Отс. 8ёгХсиз, 
а, пт, асу. 

8ёгарХбп, бпіз, т. греческое собствен¬ 
ное имя лица. 
Бёгаріз (8агаріз), різ и рХдіз, т. 

египетское божество, почитавшееся впо¬ 
слѣдствіи въ Греціи и Римѣ.— Отс. 8ё- 
гарёшп, і, п. храмъ С. 

Вёгірйбз и -из, і, і. одинъ изъ Киклад¬ 
скихъ острововъ на Эгейскомъ морѣ, н. 
ЗегіЪ или ЗегГапіо.— Отс. 8ёгІрЫиз, а, 
нт, ад].; зиЪзі., ВёгірЫиз, Хі, т. жи¬ 
тель С. 

8еггапиз, і, т. (тк. 8агапиз), про- 
8вищѳ К. Аттилія Регула, и вооб. про- 
8вище депііз АШІіае. 

8егібгХиз, Хі, т. сполна 0. ЗегібгХиз, 
сторонникъ Марія, дѣльный полково¬ 
децъ.— Отс. 8егібгХштз, а, шп, ад]. 

8егѵІ1Хиз, а, шп, родовое имя; тк. асЦ. 
8егѵХш, Хі, т. римское предъимя. 
8езіХапиз, ВезіХиз, см. 8ехШіз. 
8езібз и 8ез4из, і, $. городъ во Ѳра¬ 

кіи у Геллеспонта, н. Ваіоѵа. — Отс. 
8езіиз, а, шп, а<у. (|). 

8ёіХа, ае, і. городъ въ Лаціи, н. 
8ея&га.— Отс. 8сійшз, а, пш, аф. 

1. 8ёѵёгиз, і, т. фамильное имя. 
2. 8ёѵёгпз топз, гора въ сабинской 

8емдѣ, отрасль Апеннинскихъ горъ, н. 
У138а. 

8ехіХиз и 8ез1Хиз,а, пт, родовое имя; 
тк. а<у.— особ. Адпае ЗехіХае, римская 
колонія, основанная въ 123 г. до Р. X. К. 
Секстіемъ Кальвиномъ, извѣстная своими 
минеральными купаніями, н. Аіх.— Отс. 
8ехіХапиз (ЙезШпиз), а, шп, ад]. 

8ехіиз. і, т. римское предъимя. 
ЗіЪизаіез или ВіЪигаіез, ит, т. на¬ 

родъ въ аквитанской Галліи у Пиренеевъ 

(н. ЗоЬиззе или ЗаиЪтзе, между Вах в> 
Вау опт). 

8ХЪу11а, ае, Г. Сивилла, прорицатель¬ 
ница и жрица Аполлона; у римлянъ въ 
особ. Сивилла кумекая во времена Энея, 
другая во времена Тарквинія, которой- 
были приписываемы т. каз. Сивиллины 
книги, хранившіяся въ Капитоліи и заклю¬ 
чавшія въ себѣ указанія выхода изъ кри¬ 
тическаго политическаго положенія. — 
Отс. 8хЪу1Ппиз, а, пт, ад]. 

8Хсапі, бгит, т. иберійское племя, пе¬ 
реселившееся на западный берегъ Италіи, 
а отсюда на о. Сицилію. — Отс. 1) 81- 
сапХа, ае, Г. Ойканія = Сицилія.— 2) 81- 
сапіз, пХдіз, і. сиканійскій, поэт. = 
сицилійскій (|). — 3) 8ісапХиз, а, пш, 
сиканійскій, поэт. = сицилійскій (-}•). — 
4) 8ісапиз, а, пш, асу. поэт. = сицилій¬ 
скій ф. 

8ісса, ае, і. съ прозвищемъ Ѵепегіа, 
городъ въ Нумидіи, римская колонія съ~ 
храмомъ Венеры эрикской, н. Ке%. — 
Отс. 8іссепзез, Хит, т. жители С. 
ВХсХІХа, ае, і. значительнѣйшій островъ 

на Средиземномъ морѣ.— Отс. 1) Зісёііз, 
Іідіз, $. ад].; зиЪзі., = сициліянка (*{*).— 
2) 8ХсХ1Хспзіз, е, ад]. 

8Хсбгіз, із, асе. іш, аЫ. і, т. при¬ 
токъ Ибера (Эбро) въ тарраконскош 
Испаніи, н. 8едге. 

8Хсй1і, бгпш, т. епкулы, отрасль си- 
кановъ (см. 8ісапі); отс. пер. = сицилій¬ 
цы. — въ зіп^. 8Хсй1пз, і, т. сициліецъ.— 
Отс. 8Хсй1из, а, пш, сицилійскій. 

8Хсубп, бпіз, аЫ. в и (рѣдко) і, т. к 
Г. главный городъ страны 8ХсубпХа, ае, 
Г. въ сѣверной части Пелопоннеса, нынѣ, 
вѣроятно, развалины у Сатагі или Саг 
тагез.— Отс. 8ісубпХиз, а, пш, ад]. 

8іда, ае? Г. городъ въ Памфиліи, и. 
Ез7сі Айаііа. — Отс. 8ідёіае, агиш, т. 
жители С. 

8ХдХсіпі, бгпш, щ. племя въ Кампаніи, 
съ главнымъ городомъ Теапит (н. Теа- 
по). — Отс. ЙХдісйтз, а, пш, ад]. 

8ідбп, бпіз, Г. древнѣйшій и важнѣй¬ 
шій городъ въ Финикіи, метрополія Тира, 
нынѣ 8аіАа.— Отс. 1) 8ідбпХспз, а, шп, 
ад].—2) 8ідбпсз, пт, т. жители С. — 
3) Бідбпіз, підіз, Г. сидонскій, тирскій; 
зиѣзі. = сидонянка. — 4) 8ідбпіпз, а, 
пш, сидонскій, тирскій, финикійскій.— 
зиЪзі., ВідбпХа, ае, і. сндонская страна; 
ВідбпХі, бгит, т. жители С. или Тира (|). 
Зі^ёпт, і, п. мысъ и портовый городъ 

въ Троадѣ, н. ВежзсТіег.— Отс. 8і^ёиз и.» 
Йі^ёХиз, а, шп, асу. (|). 
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8і^пХа, ае, Г. городъ въ .Націи, н. 
8едпі.—Отс. 8і^тпі, бгит, т. жители С. 

811а, ас, і. лѣсъ на горахъ въ землѣ 
бруттіевъ. 

8і1агиз, і, ш. рѣка въ Луканіп, н. 8еІе 
8Пёпи8,і,ш. воспитатель и постоянный 

товарищъ Вакха; лысый, вѣчно пьяный, 
онъ ѣздилъ на ослѣ. 

8Шиз, а, от, родовое имя. — Отс. 
біПаппа, а, от, ай]. 

8ХІо, бпіз, т. римское прозваніе. 
8І1из, і, т. римское прозвище. 
8і1тапиз, і, т. римскій богъ лѣсовъ ■ 

полей; ріиг. 8і1ѵапіч бгпт, т. (*)*). 
8і1ѵ1а, ае, і. см. Вѣса. 
8ітбіз, шбепііз, асе. тбепіа, т. 

стремительный горный потокъ въ Троадѣ, 
н. СгІіитЪге или ѲМитЪгек. 

8ішбпХйёз, І8, т. знаменитый лириче¬ 
скій поэтъ съ о. Кея, род. въ 556 г., ум. 
468 до Р. X. 

8іпйез. асе. си, т. рѣка въ Мидіи, 
отдѣлявшая даговъ отъ аріевъ. 

8т$&га, ае, Г. городъ въ Месопотаміи. 
8іпіз, із, т разбойникъ на Коринѳ¬ 

скомъ перешейкѣ 
8Хпбра, ае, Г. и 8Хпбрё, ёз, Г. I) го¬ 

родъ въ Пафлагоніи у Чернаго моря, н. 
8іпар, 8іпаЬе, 8іпиЪ. — Отс. 1) 8іпб- 
репзез, Ішп, ш. жители С. — 2) 8Хпбреиз, 
рёі, асе. ріиг. рёаз, т. жители С. (+).— 
11) греческій городъ въ Лаціи, ставшій 
позднѣе римской колоніей и названный 
8іпиезва. 

8іпйезза, ае, Г. греческій городъ Си¬ 
нопа въ Лаціи, ставшій римской кблоніей, 
нынѣ развалины у Восса йі Мопйга- 
допе.— Отс. 81пйеззаппз, а, нт, ай). 

8ірЬпиз, і, Г. одинъ изъ К шел адскихъ 
острововъ, н. 8іркпо. 

8іропіит, і, п. значительный портовый 
городъ въ Апуліи, н. Магіа йі 8іропіо 
(у Мапргейопіа). — Отс. Віропііпиз, а, 
нт, ай). 

8Хруіиз, і, т. горы въ Лидіи, н. 8і- 
риішад. 

8ігсп, гёпіз, асе. гёпа, Г. сирена, ріиг. 
8ігспез, ит, асе. ез и аз, Г. по ми оу, 
птицы съ дѣвическими физіономіями, оби¬ 
тавшія на южномъ берегу Италіи, при¬ 
манивавшія плѣнительнымъ пѣніемъ про¬ 
ѣзжавшихъ и убивавшія ихъ.— Зігепиш 
зсориіі, три небольшихъ скалистыхъ 
острова у юго-западнаго берега Кампаніи 
между Куррѳнтомъ и Капреями, н. ІЛ- 
сова, 81. Ріеіго и Іа ѲаМіа. 

8ігш1пт, Хі, п. городъ кельтскихъ 
таврисковъ въ Нижней Панионіи на лѣ¬ 

вомъ оерегу Савы, н. развалины у го¬ 
родка Міігоѵііг. 

8ізаро, бпіз, Г. городъ въ бетпческой 
Испаніи, н. ѲиаЛаІсапаІ. 

8ізсппа, ае, ш. I) (Ь. Согпсііиз) зна¬ 
менитый римскій ораторъ и историку 
современникъ Цицерона. — П) клевет¬ 
никъ въ Римѣ (*)*). 

8ізурЬбз и -из, і, т. сынъ Эола, братъ 
Сальмонея, царь коринѳскій, лукавый 
разбойникъ —Отс. 1) 8ізУрЫйсз, ае, 
ш. сынъ С., объ Улиссѣ, мнимомъ сынѣ 
С. и Анти клеи — 2) 8ізур1ііиз, а, ит, 
снспфовъ, коринѳскій (*(*). 

8Шібп, бпіз, т. сынъ Нептуна и Оссы, 
царь во ѳракійскомъ Херсонесѣ. — Отс. 
1) 8Шібп, бпіз, асе. ріиг. бпаз, ай]., 
поэт. = ѳракійскій (*)*). — 2) 8Шібпіз, 
пійіз, ѵос. пі, Г. снѳоновъ, ѳракійскій, 
зиЪзі., ѳракіянка (і*). — 3) ЗііЬбпХиз, а, 
ит, аф.; зиЪзі., 8ііЬбпіі, бгит, т. 
ѳракійцы (•}*). 

8тіпіЬсиз, ёі, асе. ёит и ёа, т. 
сминѳейскій, прозвище Аполлона (отъ 
сріѵ9о<;, мышь = мышеубійца или вѣрнѣе 
отъ 2/ліѵ9?і, города въ Троадѣ). 

8тугпа (Хтугпа), ае, Г. торговый 
городъ въ Іоітіи.— Отс. Втугпаеі, бгит, 
т. жители С. 

8бсгаіёз, із, т. знаменитый философъ 
въ Аѳинахъ, современник! Ксенофонта и 
Алкивіада; обвиненный въ огрицаніи су- 
шествованія боговъ и развращеніи юно¬ 
шества, онъ долженъ былъ выпить чашу съ 
ядомъ.—Отс. 8бсга(1сиз, а, ит, аф.; 
ріиг. зиЪзі:., 8бсгаі1сі, бгит, т. уче¬ 
ники, послѣдователи С. 

8о^йХапа гё&іо, область въ Азіи 
между Яксартомъ и Оксомъ, еще н. 
8од<1. — Отс. 8о^й1апі, бгит, т. жи¬ 
тели С. 

8б1і и 8б1ое, бгит, т. городъ въ 
Киликіи. 

8б1бп и 8б1о, бпіз, т. одинъ изъ 
семи греческихъ мудрецовъ, знаменитый 
законодатель аѳинскій, ок. 600 г. до Р. X. 

8б1бпХиз, а, ит, названіе мѣстности въ 
Лаціи, іге іп Зоіопішп. 

8б1йз, Іипііз, Г. городъ на сѣверномъ 
берегу Сициліи, къ востоку отъ Панорма, 
н. Сазіеііо йі Зоіапіо. — Отс. 8біип- 
ііпиз, а, ит, аф.; ріиг. 8б1ипі!пі, 
бгит, т. жители Солунта. 
ВопіШез, ит, т. могущественное 

племя въ аквитанской Галліи на границѣ 
съ кельтскою Галліею. 

8брЬёпс, ёз, Г. юго-западная частъ 
Великой Арменіи. 
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85ркбсІёз, із, т. знаменитый грече¬ 
скій трагикъ. — Отс. 86рЬ6с1еиз, а, 
ига. ай]. 

8орЬотЪа, ае, Г. дочь Газдрубала, 
супруга нумидійскаго царя Сифака. 

Воріігбяупё, ёз, Г. дочь Діонисія 
Старшаго. 

8бга, ас, Г. городъ волъсковъ въ Лаціи, 
н. *9ога.—Отс. 8бгапиз, а, шп, ай]. 
Вбгасіё (Ваигасіё), із, п. гора въ Эт- 

руріп, недалеко отъ Рима, на которой 
стоялъ знаменитый храмъ Аполлона, н. 
Мопіе дл 8. Зііѵезіго. 

8бзХиз, а, шп, родовое имя. 
8озрХіа, ас, Г. „спасительница*, про¬ 

званіе Юноны. 
8рагіа, ае, Г. и 8рагіё, ёз, Г. главный 

городъ Лаконіи, об. паз. Ьасесіаетоп, н. 
Мгзгіга. — Отс. 1) 8рагІапиз, а, шп, 
ай).; ріиг. зиЬз!., 8рагіапі, бгшп, т. 
спартанцы.— 2) 8рагіХаіёз, ае, т. спар¬ 
танецъ. 

8рагіасиз, і, ш. знаменитый гладіаторъ, 
оракіецъ по происхожденію, виновникъ и 
начальникъ въ войнѣ гладіаторовъ про¬ 
тивъ римлянъ. 

ЬрегсЬёоз и -СІШН8 и 8регсЫоз и сЫЙя, 
і, т. рѣка въ фѳійской Ѳессаліи, выте¬ 
кающая съ Пинда и впадающая въ Ма- 
лійскій заливъ, п. Адгатеіа или ЕПа- 
На. — Отс. 1) 8регс1іёіз, ёХйіз, Г. спер- 
хейскій (•)*). — 2) 8регсЫбпІйёз, ае, га. 
житель берега С. (ф). — 3) ЗрегсЫае, 
агищ. Г. городъ въ долинѣ Сперхея. 
врЬіпх, 8рЬіп^із, Г. сфинксъ, женщина- 

чудовище, обладавшее туловищемъ льви¬ 
цы и обитавшее у Ѳивъ; оно задавало 
проходившимъ мимо загадки и растерзы¬ 
вало тѣхъ, кто не умѣлъ разрѣшить за¬ 
гадку. 

ЗрбШХшп, Хі, п. значительный городъ 
въ Умбріи, н. 8роІеіо. — Отс. 8рб1ё(І- 
шіз, а, шп, ай).; ріиг. зиЬзі., 8рб1ёІ!пі, 
бгшп, ш. жители С. 

8іаЬХае, агат, Г. городъ въ Кампаніи 
между Помпеями и Суррентомъ, засы¬ 
панный Везувіемъ одновременно съ Гер- 
кулапомъ и Помпеями. — Отс. 8іаЪХа- 
ішз, а, пт, ай).; зиЬзі., 8іаЫапиш, і, 
п. стабійское помѣстье. 

8іа§Іга, бгшп, п, городъ въ Македо,- 
ніи, родина Аристотеля, н. ЫЪапога.— 
Отс. Зіа^Ігііёз, ае, т. уроженецъ С., 
об. объ Аристотелѣ. 

8Ша шаіег = Ѵезіа. 
8Ше11і и Зіаііеііі, бгшп, ш. племя 

въ Лигуріи; его столица — Адпас 8іа- 
(ісііогиш или Аяиае 8іа(іе11ае, н. Ас- 
%иі.— Отс. 1) ВіаіеІІаз, аііз, айу; ріиг. 

зиЬзі., 8іа1е11аіез, иш, жители С. — 
2) ВіаііеІІепяез, Хшп, т. жители С. 

8Ш5г, бгіз, ш. „прекращающій от¬ 
ступленіе* или вооб. „сохранитель, спа¬ 
ситель*, прозвище Юпитера. 
Віеііаііз сатриз или а&ег, плодород¬ 

ный округъ въ южной части Кампаніи.— 
Отс. ВІеІІаіпшз, а, пт, ай). 

8іегіІпХиз, Хі, га стоическій фило¬ 
софъ. — Отс. 8ісгіХпХиз, а, пт, ай]. 

8іЬёпёІиз, і, т. I) сынъ Капанея и 
Эвадны, одинъ изъ эпигоновъ (ф). — 
И) царь лигурійскій, отецъ Цикна ({).— 
Отс. 1) 8і1іёпсІёХиз, а, шп, ай]. — 
2) 81Ьёпё1ёіз, ІёХйія, Г. аф., уоіисгіз, 
лебедь (ф). 

8іХтй1а, ае, Г. богиня, смѣшиваемая 
съ Семелою. — Паралл. имя — 8іті1а, 
ае, Г» 

8іоес1іайез іпзиіае, группа острововъ 
у южнаго берега Галліи, близъ Масси- 
ліи, н. Ыез й'ІІуёгсв. 

8ібХсаз, а, шп, къ стоической фило¬ 
софіи относящійся, стоическій; зиЬзі., 
а) ЗібХспз, і, т. стоикъ, стоическій фи¬ 
лософъ. — Ъ) 81біса, бгшп, п. стоиче¬ 
ская философія. 

8ігаІо и 8ігаібп, бпіз, т. 1) философъ 
изъ Лампсака, ученикъ Ѳеофраста. — 
II) (81га1о) врачъ, современникъ Цице¬ 
рона. 

ЗігаібпТсёа, ае, Г. значительный го- 
одъ въ Карій, н. Езкг Ніззаг. — Отс. 
ігаібпісепзіз, е, айу; ріиг. зиЬзі., 8іга- 

ібпісепзез, Хит, т. жители С. 
8ігбрЬайез, иш, Г. два острова на Іо¬ 

ническомъ морѣ, между Закинѳомъ и Пе¬ 
лопоннесомъ, мѣсто пребыванія гарпій, н. 
ЗігоіМіа или Вігіѵаіі. 

ЗІгбрЬХпз, Хі, га. царь въ Фокидѣ, 
отецъ Пилада, друга Ореста (|). 

8ігушо и Вігутбп, тбпіз и тбпоз, 
асе. тбпет и тбпа, га. значительная 
рѣка во Ѳракіи, н. Кагат или Вігита 
(Зігито). — Отс.^ 8ігуш6піиз, а, ит, 
ай]., поэт.=ѳракійскій или сѣверный (і*). 

8(утрЬа1бз и -из, га. и ВіутрЬаІит, 
і, п. озеро близъ соименной рѣки и го¬ 
рода въ Аркадіи, извѣстное мѣсто пребы¬ 
ванія хищныхъ, съ мѣдными крыльями, 
птицъ (ЗіутрЬаІійез), которыя нападали 
на людей и были истреблены наконецъ 
Геракломъ, н. развалины города у Ко- 
іііоііеоп или Кгопеа.— Отс. 81утрЬй- 
Ііз, ІХйіз, Г. ай), (ф). 

8іух, 8іу§із и 8іу^оз, асе. 8іу§ет и 
81$г&а, Г. 1) источникъ въ Аркадіи; его 
холодная, какъ ледъ, вода отличалась 
ѣдкостью и ядовитостью.—II) по миѳу, 
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рѣка въ подземномъ царствѣ, которою 
клялись боги.—отс. поэт, теіоп. = под- 
вемное царство ф.— Отс. а, 
шп, къ подземному царству относящійся, 
подземный; отс. = страшный, ужасный, 
вредный, смертельный, печальный ф. 

8иаба, ае, і. и 8иабё1а, ае,1*. Свада, 
богиня убѣжденія. 
ЗйЬйга (8иЬшта), ас, і. одна изъ са¬ 

мыхъ оживленныхъ улицъ Рима. — Отс. 
ЗйЬйгаішй (ЗйЬиггаішв), а, ит,ігіѣиз. 

8иёѣі (не 8иёѵі), бгит, т. могуще¬ 
ственное германское племя у Балтійскаго 
моря, разселившееся отсюда на западъ п 
югъ. — 8іп§. 8иёѣиз, і, т. и 8иёѣа, 
ае, Г. свевъ, свевка. — Отс. 8иёМа, 
ае, ?. страна свевовъ. 

8иезза, ае, і. I) древній городъ аврун- 
ковъ въ Кампаніи, ставшій римскою ко¬ 
лоніею, сполна Зиезза Аигипса, н. 8е$- 
за. — Отс. 8иеззапиз, а, шп, а<у. — 
II) городъ вольсковъ въ Лаціи, недалеко 
отъ Помптійскихъ болотъ, об. сполна 
Зиезза Ротеііа. 

Зиеззібпез, ит, т. галльское племя 
между рѣками Матроной и Изерой, въ 
СТраиѢ НЫН. 80І88ОП8. 

8иёІбпіиз, іі, т. фамильное имя: С. 
Зиеіопіиз Тгапдиіііиз — историкъ им¬ 
ператорской эпохи. 
Зй^ашЬёг, Ѣга, Ьгшп, см. 8у&атѣгі. 
8иІсііапі, бгит, т. жители Сульковъ, 

портоваго города въ Сардиніи. 
8и11а (8у11а), ае, ш. фамильное имя 

^епііз Согпеііае; Ь. Согпеііиз 8и11а — 
диктаторъ.— Отс. 1) 8п11аішз (8у11а- 
шіз), а, шп, асу.; ріиг. зиѣзі., 8и1)апі, 
бгшп, га. приверлсенцы С. — 2) зиііа- 
ійгіо, іге, подражать Суллѣ, хотѣть быть 
Суллою. 

8и1шо, опій, ш. италійскій городъ 
въ землѣ пелигповъ, родина Овидія, п. 
Зиітопа.—Отс.8иІтбаеп8І8,е,асу. ;р1иг. 
зиѣзі., 8и1тбпепзез, Іпш, т. жшели С. 

Зиірісшз, а, пт, родовое имя.—Отс. 
8п1рІсіапиз, а, пт, а(Ц. 

8йпібп и -Іит, И, в. мысъ на югѣ 
Аттики, н. Саро Соіоппі. 

8пгёпа, ае, т. названіе рода и наслѣд¬ 
ственнаго сана главнокомандующаго у 
парѳовъ, сурена, великій визирь. 

8йгі, см. 8угі. 
8штепі;шп, і, в. городъ въ Кампаніи, 

н. 8оггепіо.—Отс. Зштепііппз, а, пт, 
асу.; ріиг. зиѣзі., 8иггеп1;Іт, бгит, т. 
жители С. 

8йза, бгит, п. столица персидской 
области Сузіаны, зимняя резиденція пер¬ 
сидскихъ царей, близъ нын. Тозіег или 

Зскозіег. — Отс. 1) Зйзіапі, бгит, пи 
жители Сузіаны. — 2) 8йзІ8, вібіз, I. 
сузскій, теіоп. = персидскій; руіае, 
ущелье, отдѣлявшее Перейду отъ Сузіаны. 

8й1гішп, И, п. городъ въ Этруріи, н. 
8иігі. — Отс. Зйігіпиз, а, ит, асі^.; 
ріиг. зиѣзі., 8йігІпі, бгит, т. жители С. 
ЗуЬагіз, гіз, асе. гіт и (рѣдко) гіп, 

аЫ. гі, Г. I) рѣка въ Луканіи, н. 8іЬагі 
или Созсгіе. — II) городъ въ Луканіи, 
основанный греками, разрушенный въ 
510 г. до Р. X. и возобновленный подъ 
названіемъ Тѣигіі.—Отс. 1) Зуѣагііае, 
агшп, т. жители С. — 2) 8уЬагШз, іІ- 
біз, асе. Ша, і. названіе сладостраст¬ 
наго стихотворенія. 
ЗусЬаеиз, і, т. супругъ Дидоны (•}•).— 

Отс. ЗусЬаеиз, а, ит, асу. ф. 

8уёиё, ёз, і. городъ въ южной части 
Египта.—Отс. Зуёпііёз, ае, ш. уролсе- 
нецъ С. 

8у&ашѣгі (8й&атѣгі), бгит, т. мо¬ 
гущественное германское плеѵя къ сѣ¬ 
веру отъ убіевъ.—Отс. 8^атЬёг, Ѣга, 
Ъгит, аф. — зиѣзі., 8у#атѣга, ае, і. 
сигамбрянка ф. 

8у11а, 8у11апиз, см. 8и11а. 
8утаеіЪит, і, п. и 8утае1Ьи§, і, т. 

рѣка на востокѣ Сициліи, н. ОгагеЫа.— 
Отс. I) 8утаеШёиз, а, ит, аф. (т).— 
2) 8утае1Ыз, Шібіз, Г. асу. ф.—3) 8у- 
таеШіиз, а, ит, асу., Йитіпа, впадаю¬ 
щія въ С. (у). 

8утр1с^аз, $абіз или $абоз, об. ріиг. 
Бутріё^абез, ит, асе. ^абаз, Г. два 
скалистыхъ острова (наз. тк. Суапеае) 
при устьѣ ѳракійскаго Босфора въ Чер¬ 
ное море, которые, сдвигаясь, раздавли¬ 
вали проходившіе между ними корабли, 
пока не стали неподвижными со времени 
благополучнаго проплытія между ними 
корабля Арго, нынѣ Лгек-ІаЫ. 

8упёр1іёѣі, бгит, т. „Юноши-товари- 
щи“, заглавіе комедіи Стація Цецилія. 

8уппаба, бгит, п. и 8уппаз, абі8 и 
абоз, небольшой городъ Великой Фри¬ 
гіи, н. развалины Езісі-Кагаігіззаг.— 
Отс. 8уппабепзіз, е, асу. 

8урЬах, асіз, т. царь массесиліевъ 
(въ западной Нумидіи). 

8угасйзае, агит, і. главный городъ 
на о. Сициліи, н. 8ігадозза.— Отс. 1) 
8угасйзапиз, а* ит, асу.; ріиг. зиѣзі., 
8угасй8апі, бгит, т. жители С. — 
2) 8угасйз!из, а, ит, аф.; ріиг. зиѣзі., 
8угасбзІі, бгит, т. лсители С. 

8угі (8йгі), бгит, т. сирійцы, жите 
ли Сиріи.—Отс. 1) 8ушз, а, ит, аб).— 
2) 8угіа (8йгіа), ае, і. область въ Азіи 
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у Средиземнаго моря, между Киликіею и 
Палестиною; въ болѣе обширномъ смы¬ 
слѣ—страны до Тигра, именно Месопо¬ 
тамія, Вавилонія и Ассирія, отс. 8угіа= 
Ассирія. — 3) 8утіасиз, а, от, асГ). — 
4) 8угіиз, а, шп, асЦ. 

8угбз, І, Г. островъ на Эгейскомъ мо¬ 
рѣ, между Деломъ и Паромъ, изъ груп¬ 

пы Цикладскихъ острововъ, н. 8іга.— 
Отс. 8угіиз, а, шп, а<у. 

8угііз, Ііз и іМоз, асе. ііш, аЫ. 4е и 
іі, і. отмель на морѣ, особ, у берега 
Африки, именно Зугііз таіог у Кире- 
наики, нынѣ 8ісІга, и Зугііз тіпог у Би- 
закены, н. СаЪез; пер., песчаный при¬ 
морскій крап напротивъ этихъ отмелей. 

т. 
ТаЬае, агат,Г. городъ въ Паретакенѣ. 
ТаЬигпиз, і, т. горная цѣпь въ Кам¬ 

паніи, образующая Кавдіиское ущелье, н. 
Лосса Еаіпоіа и въ своемъ продолженіи 
Мопіе Ѵегдгпе, по другимъ» тк. Мопіе 
ТаЪигпо. 
Тасііа (Леа), ае, Г. Молчаніе (богиня 

молчанія, наз. тк. Миіа І). 
Тасііиз, і, тп. римское имя лица; Сог- 

пеііиз Тасііиз—римскій историкъ эпохи 
императоровъ, род. между 50 и 60 года¬ 
ми послѣ Р. X. 
Таепагиз (и -бз), і, с. и Таепагшп 

(и -бп), і, п. и Таепага, бгит, п. мысъ 
и городъ въ Лаконіи, близъ которыхъ, по 
миѳу, находился входъ въ подземное цар¬ 
ство, н. мысъ Сар Маіарап. — Отс. 

1) Таепагійёз, ае, т. уроженецъ Т., 
поэт. = лакедемонянинъ (*)•). — 2) Тае- 
пагіз, Ыіз, ?. .тенарскій, поэт.=лаке¬ 
демонскій, зогог, Елена, тк. наз. просто 
Таепагіз. — 3) Таепагіиз, а, ит, тѳ- 
нарскій, поэт. = лакедемонскій; Таепа- 
гіа рогіа, тенарскій входъ въ подземное 
царство (■)*).— Отс. теі;оп.=подземный, 
ѵаііез, подземное царство (+). 
Та^ёз, ?ёііз и §>ае, т. сынъ юпитѳ- 

рова Генія, внукъ Юпитера, ваучившій 
этрусковъ искусству гадавія; его ученіе 
изложено было въ Таговыхъ книгахъ 
(Та^еіісі ИЬгі). 
Та&из, і, ш. рѣка въ Лузитаніи, н. 

Те)о. 
Таіаззіо, бпіз, т. и Таіаззіиз, іі, т. 

и Таіаззиз, і, ш. поздравительное при¬ 
вѣтствіе при празднованіи свадьбы, бы¬ 
вшее въ употребленіи уже во времена 
Ромула. 
Таіаиз, і, га. аргонавтъ, отецъ Адра- 

ста, Эрифилы к.— Отс. Таіаібпіиз, 
ит, а<Ц., ЕгурЬіІе, дочь Т. (!). 
ТаПЬуЪшз, (ТаІіЬйЪІиз), іі, т. ге¬ 

рольдъ и вѣстникъ Агамемнона (■)*). 
Татазбз, і, і. городъ на о. Кипрѣ.— 

Отс. Татазёиз, а, ит, асЦ. (■)*). 
Татёзіз, зіз, асе. зіт, т. паралл. 

форма Татёза, ае, т. рѣка въ Британ- 
ніи, н. Ткетзе. 
ТатрЬі1из,і,т. римское прозваніеБе- 

біевъ. — Отс. ТатрЬіІапиз, а, ит, аф*. 
Татугіз, см. Тотугіз. 
Тапа^ёг, ?гі, т. рѣка въ Луканіи, и. 

Ледго. 
Тапа&га, ае, і*. на крутой высотѣ 

расположенный городъ въ Беотіи, н. 
развалины у деревни 8катіпо. — Отс. 
Тапа&гаеиз, а, ит, аф. 
Тапаіз, Шз и із, асе. іт и іп, т. I) 

рѣка въ европейской Сарматіи, отдѣля¬ 
вшая Европу отъ Азіи, н. Донъ.— II) = 
Іахагіез, рѣка на сѣверѣ Персидскаго 
царства. — III) рѣка въ Нумндіи. 
Тапацші, цшііз, і. супруга римскаго 

царя Тарквинія Древняго. 
Таппёіит, і, п. мѣстечко близъ р. По. 
ТапШбз и -из,і, т. царь фригійскій, 

сынъ Юпитера, отецъ Пелопа и Ніобы.— 
Отс. 1) ТапШІйёз, ае, т. сынъ или по¬ 
томокъ Т., о Пелопѣ, Агамемнонѣ и Оре¬ 
стѣ; ТапіаМае Ггаігез, Атрей и Ѳіестъ 
(І). — 2) Тапіаііз, Нйіз и Нйоз, Г. тан¬ 
таловъ, зиЬзі., дочь, внучка к. Т., о 
Ніобѣ, Герміонѣ, Еленѣ к (!). 
ТйргбЬапё, ёз, і‘. островъ у южной 

оконечности передней Индіи (Іпбіа іпіга 
Оап^ет), н. Сеуіоп. 
Тар § из, см. ТЬарзиз. 
Тарйгі, бгит, т. кочующее племя 

въ Мидіи. 
ТагЬеІІі, бгит, пі. племя въ Аквитаніи. 
Тагепіиш, і, п. богатый п могуще¬ 

ственный торговый городъ въ Великой 
Греціи, н. Тагапіо.— Отс. ТагепШшз, 
а, шп, аф.; ріиг. зиЪзі., Тагепііпі, 
бгит, т. жители Т. 
Тагрё]из, а, ит, фамильное имя.— 

Адд. — тарпейскій, топз Тагре^из или 
захит Тагреішп, Т. скала или Капито¬ 
лійскій холмъ, съ котораго сбрасывали 
внизъ преступниковъ. 
Тащиіпіі, бгит, т. древній городъ въ 

Этруріи, родина римскихъ Тарквиніевъ 
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у нын. Сотеіо (гдѣ еще нынѣ одинъ изъ 
холмовъ наз. ТагсМпо). — Отс. 1) Таг- 
^и1пIиз, а, шп, тарквинійскій, а) = изъ 
Тарквиніевъ, Тащиіпіиз Ргізсиз, Таг- 
^иішиз ЗирегЪиз. — Ъ} = къ фамиліи 
Тарквипіевъ относящійся, тарквиніевъ, 
пошел. — 2) Та^иШепзіз, і, аф.; ріиг. 
зиЪзі., Та^иІпіепзез, Іиш, т. жители Т. 
Таггасіпа, ае, Г. и Таггасіпае, агит, 

$. городъ въ Лаціи, рапъшѳ Апхиг, еще 
нынѣ Теггасіпа. — Отс. Таггасіпепзіз, 
в, аф.; ріиг. зиЬзі, Таггасіпепзез, Іиш, 
ш. жители Т. 
Таггасо, сбпіз, Г. городъ въ странѣ 

козетановъ въ Испаніи, по имени кото¬ 
раго впослѣдствіи названа страна въ сѣ¬ 
веро-восточной Испаніи Нізрапіа Тагга- 
сопепзіз, нынѣ Таггадопа, — Отс. Таг- 
гасбпепзіз, е, аф.; ріиг. зиЬзі., Тагга- 
сбпепзея, Ішп, ш. жители Т. 
Тагзиз, і, 1*. главный городъ Киликіи 

на рѣкѣ Киднѣ, нынѣ Тагзо.— Отс. Таг- 
зепзіз, е, аф.; ріиг. зиЬзі, Тагзспзез, 
Лига, т. жители Т. 
Тагіагбз и -из, і, ш. и ріиг. Тагіага, 

бгиш, п. подземное царство, царство 
умершихъ, тартаръ. — Отс. Тагіагёиз, 
а, шп, къ подземному царству относя¬ 
щійся, подземный. — поэт. = страшный, 
ужасный, зресиз, пох, ѵох (фуріи •(*). 
Тагіеззиз (Тагіёзиз) и -бз, і, Г. при¬ 

морскій городъ въ бетической Испаніи.— 
Отс. ТагісззІиз (ТагіёзШз), а, шп, аф., 
Шога (объ Атлантическомъ океанѣ *)*). 
Тагизаіез, іиш, т. племя въ аквитан¬ 

ской Галліи. 
ТШиз^іі, ш. сполна Тііиз Таііиз, парь 

сабинскія, позднѣе соправитель Ромула. 
ТаиІапШ, бгиш, т. племя въ Иллиріи, 

около Эпидамна и Диррахія. 
Таипиз, і, т. горы въ Германіи къ 

сѣверо-западу отъ нын. Франкфурта на 
Майнѣ. 
Таигі, бгиш, т. племя скиѳскаго про¬ 

исхожденія на западномъ и южномъ бе¬ 
регу нын. Крыма. — Отс. Таигісиз, а, 
шп, аф. 
Таигіі, Іи(іі, бгиш, т. празднество въ 

Римѣ въ честь подземныхъ боговъ. 
Таигіпі, бгиш, ш. лигурійское племя 

въ Цизальпійской Галліи, въ нын. Пье¬ 
монтѣ, съ главнымъ городомъ Аи^изіа 
Таигі погит (нын. Тигіп), 
Таигіз, гМіз, Г. островъ у берега Ил¬ 

лиріи, н. Тогкоіа. 
Таигбіз, гбепііз, асе. гбепіа и гбіп, 

Г расположенное у моря укрѣпленіе въ 
^тарбонской Галліи, принадлежавшее къ 
Массиліи, н. Тагепіо, 

Таигбтёпіпт (Таигбтіпіига), Іі, п. 
городъ на восточномъ берегу Сициліи, 
н. Таогтгпа. — Паралл. форма Таигб- 
тёпё, ёз, Г. (|). — Отс. Таигбтёпііа- 
пиз, а, ит, аф'.; ріиг. зиЪзі., Таигбтё- 
пііапі, бгиш, т. жители Т. 
Таигиз, і, т. цѣпь горъ, тянущаяся по 

западному и южному берегу Малой Азіи 
и поворачивающая на сѣверо-востокъ къ 
Колхидѣ, нынѣ АІа-Ба^Ь, по другимъ 
А1-Кигип; Таигі руіае, узкій проходъ 
между Каппадокіею и Киликіею. 
Тау&ёіё (Тай^ёіё), ёз, Г. дочь Атлан¬ 

та, одна изъ плеядъ. 
Тау&ёіиз, і, тп. и паралл. ф. Тау^ёіа 

(Тай&еіа), бгиш, п. (-}•) горы между „Та- 
коніею и Мессеніею съ мысомъ Тена- 
ромъ, н. Репіайасіуіоз, тк. Мопіе йі 
Маіпа. 
Тёапиш, і, п. I) Зісіісіпит, городъ въ 

Кампаніи, н. Теапо. — II) Аріііит или 
Ариіогиш, городъ въ Апуліи у нын. мѣ¬ 
стечка Ропіе Воііо. — Отс. Тёапспзез, 
Іиш, ш. жители Т. 
Тёаіез, шп, т. племя въ Апуліи. 
Тестезза, ае, Г. дочь Тевѳранта, воз¬ 

любленная Аянта, сына Теламона (*)*). 
Тееібза^сз, иш, т. и Тесібза^і, бгиш, 

ш. племя въ нарбонской Галліи. 
Тё&ёа, ае, Г. древній городъ въ Арка¬ 

діи, н. развалины Раіео Ерізсорі.— Отс. 
1) Тё&ёаеиз (Тё&ёёиз^ а, иш, тегеи- 
скій, поэт. = аркадскій (*)*); зиЪзі., Тё- 
^ёаеа, ае, Г Аталанта изъ Аркадіи (*(*).— 
2) Тё&ёаіёз, ае, т. уроженецъ Т.,р1иг. 
Тё^ёаіае, агшп, т. жители Т. 
Тёіиз, а, иш, см. Теоз. 
Тёіашои Тёіашбп, бпіз,т. аргонавтъ, 

сынъ Эака, братъ Пелея, отецъ Аянта 
и Тевкра. — Отс. 1) ТёІатбпІаДёз, ае, 
т. сынъ Т. (т.-е. Аянтъ і*). — 2) Тёіа- 
шбпіиз, а, иш, аф.; зиЬзІ. = сынъ Т. 
= Аянтъ (*(*). 
ТеІеЫпез, иш, асе. аз, т. пелазгій- 

ское жреческое поколѣніе на о. Критѣ, 
переселившееся на о. Родъ, извѣстное 
своею художественною обработкою ме¬ 
талловъ и чародѣйствомъ (*)*). 
ТёІёЪбае, агиш, т. разбойническое 

племя въ Акарнаніи; часть его образо¬ 
вала колонію на о. Капреяхъ. 
Тёіё&бпбз, і, т. сынъ Улисса и Кирки, 

основатель Тускула, убійца своего отца 
на Иѳакѣ; отс. Тё1е§бпі, бгиш, ш., объ 
эротическихъ стихотвореніяхъ Овидія, 
такъ какъ они принесли ему гибель (*)*). 
Тёіётасішз, і, т. сынъ Улисса и Пе¬ 

нелопы (*)*). 
Тёіёрііиз, і, т. I) сынъ Геракла, царь 
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мисіискій (ф).—И) современникъ и другъ 
Горація (ф). 
ТёШЬйза, ае, Г. мать Ифиды, превра¬ 

щенной въ мужнину (ф). 
Теііёла, огшп, и. городъ въ Лаціи. 
Теітеззёз и -из, і, і. древній городъ 

въ Ликіи, на границѣ Карій, близъ ньш. 
деревни Масгі. — Ото. 1) Теітеззез, 
Іит, т. жители Т. — 2) Теішеззісаз, 
а, пт, аф. — 3) Теітеззіпз, 1і, ш. 
уроженецъ Т. 
Тётёлоз, мѣсто у Сиракузъ съ рощей 

Аполлона. — Отс, ТётёлІІёз, ае, т. 
прозвище Аполлона, Ароііо, статуя Апол¬ 
лона въ атомъ мѣстѣ. 
Тёшёза, ае, Т. и Тётёзё, ёз, і. тк. 

Тетрза (Тетза), ае, і. древній, осно¬ 
ванный авзонами, городъ въ землѣ брут- 
тіевъ, н. Тогге сіеі Імрі. — Отс. 1) 
Тёшёзаепз или Тёшёзёпз, а, пт, аф. 
(+). — 2) Тётёзализ (Тетрзаппз), а, 
пт, аф. 
Тетпбз, і, Г. городъ въ Эолидѣ, на 

дорогѣ изъ Кимы въ Смирну, н. Мепі- 
теп. — Отс. 1) Тетлііёз, ае, т. уро¬ 
женецъ Т., ріиг. Тетпііае, агат, т. 
жители Т. — 2) Тетпіі, огит, т. жи¬ 
тели Т. 
Тетрё, ріш. пеиіг. Темпы, восхити¬ 

тельная долина въ Ѳессаліи, окруженная 
горами Олимпомъ, Оссою и Пеліемъ и 
орошаемая рѣкою Пенеемъ; пер., о вся¬ 
кой восхитительной долинѣ. 
Тетруга, огшп, п. городъ во Ѳракіи. 
Тепсіёгі, огпт и пт, т. германское 

племя на Рейнѣ. 
Тёпёйёз иди -пз, і, Г. островъ на Эгей¬ 

скомъ морѣ у Трои, н. Тепесіо. — Отс. 
Тёпёйіиз, а, пт, аф.; ріиг. зиЪзі., Тё- 
лёйіі, огит, т. жители Т. 
Тёпбз и -из, і, і*. одинъ изъ Киклад¬ 

скихъ острововъ, н. Тіію.—Отс. Тёпіі, 
огит, т. жители Т. 
Тёёз, і, Г. городъ въ Іоніи, на полу¬ 

островѣ, родина Анакреонта. Отс. Тфиз 
и (у поэтовъ) Тёіиз, а, пт, тейскій, 
поэт.=анакреонтовскш (у); ріиг. зиЪзі., 
Тё.іі, огит, т. жители Т. 
Тёгепііпз, а, пт, родовое имя; тк. 

аф. — Отс. Тёгепііапиз, а, ит, аф., 
ехегсііиз, К. Теренція Баррона; СЪге- 
тез, въ комедіяхъ П. Теренція. 
Тёгепіёз и -из (Тагепіёз и -из), і, 

т. мѣсто на Марсовомъ полѣ, гдѣ про¬ 
исходили Ішіі заесиіагез. — Отс. Тёгеп- 
ііпиз (Тагепі.), а, ит, аф. 
Тёгеиз. ёі и ёоз, асе. ёа, т. царь 

ѳракійскій, супругъ Прокны, сестры Фи¬ 
ломелы, превращенный въ удода (ф).— 

Отс. ТёгёШз, ае, т. сынъ Т., т.-ѳ. 
Итисъ. 
Тег^езіё, із, п. городъ въ Истріи у 

сѣвернаго залива Адріатическаго моря, 
н. Тгіезі. — Отс. Тег&езііппз, а, шпг 
аф.; ріиг. зиЪзі;., Тег§езі!пі, огит, т. 
жители Т. 
Тёпла, ае, Г. городъ въ землѣ брут- 

тіевъ, нынѣ развалины къ югу отъ мѣ¬ 
стечка Еиретіа. — Отс. Тёгіпаеиз, а, 
ит, аф. 
Тегтеззиз, і, і. укрѣпленный городъ 

въ Писидіп на вершинѣ Тавра, разва¬ 
лины котораго подлѣ ньш. ЗсІгепеЬ или 
Зскепіі. — Отс. Тегтеззепзсз, Іит, т. 
жители Т. 
ТегрзІсЪёгё, ёз, Г. муза танцовальнага 

искусства (ф). 
Теггас—, см. Таггас—. 
Тёіііуз, ІЬуоз, асе. Шуп, Г. морскан 

богиня, супруга Океана, мать боговъ 
рѣкъ и морскихъ нимфъ; поэт. = море (ф). 
Теисёг, егі, т. и Теисглз, і, т. I) 

(Теисег и Теисгиз) сынъ саламинскага 
царя Теламона, братъ Аянта. — II) (Теи¬ 
сгиз) сынъ Скамандра критскаго, первый 
царь въ Троадѣ (ф).— Отс. 1) Теисгіиз, 
а, ит, аф.; поэт. = троянскій; зиЪзі.;, 
Теисгі, огит и йт, т. троянцы (ф). 
ТеиіЪгаз, іЬгапііз, т. царь въ Мисіи, 

отецъ Ѳеспія. — Отс. 1) ТеиіЪгапіёизу 
а, пт, тевѳрантовъ, мисійскій (ф). — 
2) ТепіЪгаліІиз, а, ит, тевѳрантовъ, 
іигЪа, пятьдесятъ сестеръ и дочерей 
Ѳеспія (отс. наз. Тііезріайсз ф). 
Тепіёлі, огит, т. и Теиіёлез, ит* 

т. германское племя у Балтійскаго моря. 
ТЪаЪёпа, ае, і. городъ въ Нубіи. — 

Отс. ТЪаЪёпепзез, Іит, т. жители Ѳ. 
ТЬаІа, ае, і. городъ въ Нумидіи, н. 

Еегеапап. 
ТЬаіаззІо, см. Таіаззіо. 
ТМІез, Из и Іёііз, т. одинъ изъ семи 

мудрецовъ изъ Милета, основатель іони¬ 
ческой школы. 
ТЪаІІа, ае, Г. I) муза комедіи (ф). — 

Н) морская нимфа (ф). 
ТЪашугаз, ае, т. ѳракійскій поэтъ (ф). 
ТЬарзёз и -из, і, і*. I) полуостровъ и 

городъ на о. Сициліи (ф). — И) городъ 
въ Африкѣ (Аігіса ргоргіа), н. Ветазз 
съ развалинами. — Отс. ТЬарзІіапі, огпт, 
т. жители Ѳ. 
ТЪазёз и -из, і, Г. островъ на Эгей¬ 

скомъ морѣ у Ѳракіи.— Отс. ТЪазіпз, 
а, ит, аф.; ріиг. зиЪзі., ТЪазІі, огит, 
т. жители Ѳ. 
ТЬашпаз, талііз, т. отецъ Ириды.— 

Отс. 1) ТЪаиталіёиз, а, ит, аф., ѵігдо* 
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Ирида (|). — 2) ТЬаитапіІаз, ёсііз, і. 
дочь Ѳавманта, т.-е. Ирида (+)• — 3) 
ТЬаишапііз, Шоз, асе. Нсіа, Г. = ТІіаи- 
шапѣіаз (*)*). 
ТЬёашип, си. Теапит. 
ТЬёаІез, ит, т. см. Теаіез. 
ТЬёЪае, агит, Г. названіе многихъ го¬ 

родовъ: 1) въ Беотіи на р. Йеменѣ, наз. 
сѳыивратныя, верхняя часть города и ны¬ 
нѣ ТЫѵа. — II) ТЬеЬае РЫЬіоіісае, го¬ 
родъ въ ѳессалійской Фѳіотидѣ, у моря, 
съ гаванью, позднѣе наз. РЫІірророІіз, 
н. Аппіго. — III) въ Мисіи, резиденція 
Ээтіона; тутъ же Сатриз ТЬеЪез иди 
ТЪеЪе, полоса земли къ югу отъ Иды, у 
Пергама. — IV) древній городъ въ Верх¬ 
немъ Египтѣ (ТЬеЬаіз). — Отс.: 1) ТЬё- 
Ъаіз, ЪШіз и Ъаісіоз, і. ѳивскій; ріиг. 
зиѣзі., ТЬёЪШез, ит, Г. ѳивянки. — 
2) ТЬёЪаішз, а, иш, ѳивскіи; зиЪзі., 
ТЬёЪаииз, і, т. ѳивянинъ, ріиг. ТЬё- 
Ъапі, бгиш, т. ѳнвяне; ТЬёѣапа, ае, і. 
ѳивянка (мисійская), объ Андромахѣ (*)*). 
ТЬёЪё, ёз, Г. I) см. ТЬбѣае III. — 

II) нимфа, возлюбленная рѣчного бога 
Асопа. — III) супруга тирана Александра 
фѳрскаго. 
ТЬётіз, тіеііз, асе. тіп, Г. богиня 

правосудія. 
ТЬётізібсІёз, із и і, т. знаменитый 

аѳинскій полководецъ. — Отс. Ткётізіб- 
сіёиз, а, иш? асу. 
ТЬёбп, бшз, т. вольноотпущенникъ, 

прославившійся своею страстью къ зло¬ 
словію.—Отс. ТЪёбшпиз, а, шп, асу.С*)*). 
ТЬёбротриз, і, т. греческій исто¬ 

рикъ съ о. Хія.—Отс. 1) ТЬёбротрёиз, 
а, иш, асу. — 2) ТЬёбротріпиз, а, 
ит* а<у. 
ТЬёгарпё, ёз, і. городъ въ Лаконіи, 

родина Елены. — Отс. ТЬёгарпаепз, а, 
шп, асу., тк. поэт. = спартанскій, шагііа 
и паіа гиге ТЬегарпаео, т.-е. Елена (1*). 
ТЬёгісІёз, із, т. художникъ въ Ко¬ 

ринѳѣ.— Отс. ТЬёгІсІІиз, а, шп, асу., 
росиіа, бокалы изъ черной глины или де¬ 
рева съ широкимъ дномъ, о двухъ ручкахъ. 
ТЬегтае, агат, і. городъ на о. Си¬ 

циліи съ теплыми водами, н. Всіасса.— 
Отс. ТЬегтШшиз, а, ит, асу.; ріиг. 
зиЬзѣ., ТЪегшПапі, бгиш, т. жители Ѳ. 
ТЬегтбйбп, сіопііз, асе. йопіа, т. рѣ¬ 

ка въ Понтѣ, по которой жили амазонки, 
н. Тепла. — Отс. ТЬегтобопНаснз, а, 
шп, асу.; поэт. = амазонскій (•(•). 
ТЬегтбруіае, агат, Г. узкій проходъ 

въ Локридѣ на границѣ Ѳессаліи. 
ТЬёгбтёйбд, сіопііз, т. имя скиѳскаго 

даря. 

ТЬегзііёз, ае, т. сынъ Агрія, уча¬ 
ствовавшій въ троянскомъ походѣ и про¬ 
славившійся своею гнусностью и пороч¬ 
ностью (І). 
ТЬёзеііз, ёі и ёоз, асе. ёшп и ёа, 

ѵос. ей, т. царь аѳинскій, сынъ Эгея, 
а по сказанію, Нептуна, другъ Пириѳоя, 
супругъ Аріадны, отецъ Гипполита. — 
Отс. 1) ТЬёзёІиз и ТЬёзёиз, асу. (і*).— 
2) ТЬёзЙёз, ае, т. потомокъ Ѳесея, о 
Гипполитѣ; ріиг., ТЬёзЫае, агат, т. 
аѳиняне (*(*)• 
ТЬезрІае, агат, і. древній городъ въ 

Беотіи у юго-восточной подошвы Гели¬ 
кона, н. развалины у селенія ^ГеосЛо- 
гіо. — Отс. 1) ТЬезрІаз, Міз, і. асу., 
сіеаѳ ТЬезріасІез и одно ТЬезріасіез, му¬ 
зы.—2) ТЬезрІепзез, ^Іиш, ш. жители Ѳ. 
ТЬезріз, рШз, ш. Ѳеспидъ, отецъ гре¬ 

ческой драмы (!). 
ТЬезргбіІа, ае, Г. страна въ Эпирѣ.— 

Отс. ТЬезргбіІиз, а, ит, асу.; зиЬзі., 
ІЪезргбШ, бгиш, т. жители Ѳ. 
ТЬеззаНа, ае, Г. область Греціи между 

Македоніею, Эпиромъ, Доридою, Локри- 
дою и Эгейскимъ моремъ, н. провинція 
ІаппіпаН.—Отс. 1) ТЬеззаИсиз иТЬез- 
заііиз и ТЬеззаІиз, а, ит, асу. (і*); ріиг. 
зиЬзі., Тѣеззаіі, бгиш, т. жители Ѳ.— 
2) ТЬеззаІіз, ІШз, Г. асу.; зиЪзі., еес- 
саліянка. 
ТЬеззаІбпІса, ае, Г. и ТЬеззаІбпісё, 

ёз, Г. городъ въ македонской области 
Мигдоніи, я. ЗаІопісЫ.—Отс. ТЬеззаІо- 
пісепзез, Ішп, т. жители Ѳ. 
ТЬезіІиз, Хі, т. царь этолійскій. — 

Отс. 1) ІЬезіІасІёз, ае, ш. сынъ или по¬ 
томокъ Ѳ. (напр. Мелеагръ, сынъ Алеен, 
дочери Ѳ.), ріиг. ТЬезШйае, агит, т. 
сыновья Ѳ., Плексиппъ и Токсей (•]■).— 
2) ТЪезіІаз, абіз, Г. дочь Ѳ., т.-ѳ. Ал- 
ѳея (•)*). 
ТЬсзІбг, бгіз, т. отецъ прорицателя 

Калх&нта. — Отс. ТЬезібгІсіёз, ае, т. 
сынъ Ѳ., т.-ѳ. Калхантъ (і*). 
ТЬёііз, іШз, асе. ііт и ііп, ѵос. іі, 

і. Ѳетида, морская нимфа, дочь Нерея 
и Дориды, супруга Пелея, мать Ахилла; 
какъ нарицат. = море (1*). 
ТЬешібгІа, ае, Г. городъ въ Аѳаианіи, 

н. Тодюггапа. 
ТЬешпа, таііз, п. мѣстечко въ Ма¬ 

кедоніи» 
ТЬігтІба, ае, і. городъ въ Нумидіи. 
ТЫзЪё, ёз, $. I) красивая вавилонянка, 

возлюбленная Пирама (у). — П) городъ 
въ Беотіи, н. Какозіа. — Отс. ТЫзЬёиз 
(ТЫзЪаеиз), а, ит, асу. (|). 
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ТЫзбга, ае, Г. городъ въ Бизакенѣ 
въ Африкѣ, н. Еігіетте. — Ото. ТЬіз- 
бгііапі, бгшп, т. жители Ѳ. 
ТЬбйз, апііз, асе. апіа, ш. I). царь 

таврическаго Херсонеса (Крыма), у ко¬ 
тораго Ифигенія была жрицею тавриче¬ 
ской Діаны, убитый Орестомъ съ по¬ 
мощью его сестры (•(•).—Отс. ТЪбапіёиз, 
а, шп, асу.; поэт. = таврическій (ф).— 
II) царь Лемна, отецъ Гипсипилы (■(*).— 
Отс. ТЬбаиіХ&з, Шкііз, Г. дочь Ѳоанта, 
Гипсипила (*)*)• 
ТЬогХиз, а, ит, родовое имя. 
ТЬгасез, ит. асе. ез и аз, т. жители 

Ѳракіи, ѳракійцы. — ТЬгасІа, ае, и 
поэт. ТЬгасс. ёз или ТЬгёсё, ез, Г. или 
ТЬгаса, ае, г. (ф) Ѳракія, на юго-вос¬ 
токѣ Европы, въ древнѣйшее время безъ 
опредѣленныхъ границъ, позднѣе между 
Петромъ, Чернымъ и Эгейскимъ морями 
и Македоніею. — Зіпд. ТЬгах, асіз, т. 
оракіецъ, а<у. = ѳракійскій; въ част,, 
ТЬгах или об. ТЬгаех, гладіаторъ во 
ѳракійскихъ доспѣхахъ и вооруженіи.— 
Отс. 1) ТЬгасІпз, поэт, паралл. ф. ТЬгё- 
сіиз, а, пт, асу. (*)*).— 2) ТЬгаесМісив, 
а, ит, къ гладіатору во ѳракійскомъ во¬ 
оруженіи относящійся, оракійскій; зиЪзі., 
ТЬгаесХбХса, бгшп, п. оружіе ѳракій¬ 
скаго гладіатора.—3) ТЬгёХсІиз, а, ит, 
асу. засегбоз или ѵаіез (Орфей у). — 
4) ТЬгаеізза или ТЬгаезза, ае, Г. аб^.; 
виЪзі., ѳракіянка. 
ТЬисубІбёз, із и і, ш. знаменитый 

полководецъ и историкъ Пелопоннесской 
войны.—-Отс. ТЬйсубІбІиз, а, ит, а<у. 
ТЬйІё (ТЬуіё), ёз, Г. островъ на сѣ¬ 

верѣ Европы, не вполнѣ извѣстный древ¬ 
нимъ, позднѣе принимаемый то за берегъ 
Норвегіи, то за Исландію, то 8а Майн- 
ландъ (Шотландскій островъ). 
ТЬ&гІі, бгит, т. городъ построенный 

греческими колонистами у Тарентскаго 
валивана мѣстѣ разрушеннаго Сибариса, 
позднѣе римская колрнія Соріае. — Отс. 
ТЬйгшиз, а, иш, аб>; ріиг. зиЪзі., 
ТЬйгІпі, бгит, жители Ѳ.—іп ТЬигішіт, 
въ ѳурійскую землю. 
ТЬуатіз, тібіз, асе. тіт, т. рѣка и 

мысъ въ Эпирѣ, н. Саііата. 
ТЬуаііга, ае, Г. и ТЬуаііга, бгит, п. 

городъ въ Лидіи, раньше наз. Реіоріа, 
н. АкЪшаг. 
ТЬуЪгіз, см. ТіЪегіз. 
ТЬуёпё, ёз, Г. нимфа, кормилица Юпи- 

тера (і). 
ТЬуезІёз, ае и із, т. сынъ Пелопа, 

братъ Атрея, отецъ Эгисѳа.—Отс. 1) ТЬу- 

езіёиз, а, иш, а<у.— 2) ТЬуезіІ&бёз, аѳ, 
т. сынъ Ѳіеста, т.-ѳ. Эгпсѳъ (•(*). 
ТЬуіаз (двуслож.), йбіз, асе. ріиг. 

йбаз, $. вакханка (у). 
ТЬуіё, ёз, Г. см. ТЬйІе. 
ТЬутЪга, ае, Г. городъ и равнина въ 

Троадѣ на р. Ѳимбріи, съ храмомъ Апол¬ 
лона.-—Отс. ТЬушЪгаеиз, а, ит. а^.; 
зиЬз!., ТЬутЪгаеиз, і, т. ѳнморскійч 
прозвище Аполлона (*)*). 
ТЬупі, бгит, т. ѳракійское племя.— 

Отс. 1) ТЬупІасиз, а, ит, асЦ., зіпиз, 
во Ѳракіи у Чернаго моря (*(•). — 2) ТЬу- 
пши а, иш, асу. (і*). 
ТЬубпё, ёз, Г. мать Вакха, отождест¬ 

вляемая съ Семелою. — Отс. ТЬубпеиз, 
ёі, ш. сынъ Ѳ., т.-е. Вакхъ (ф). 
ТЬугё, ёз, Г. и ТЬугба, ае, Г. городъ 

и область въ Арголидѣ.—Отс. ТЬугёа- 
ііз, іібіз, Г. аф’. 
ТЬугёиш, і, и. или ТЬугІит, Хі, п. 

городъ въ Акарнаніи близъ Левкадіи.— 
ТЬугХепзез, Хит, т. жители Ѳ. 
ТіЬагапі, бгит, т. племя въ Киликіи, 

близъ Амана. 
ТХЪёгіз, Ьёгіз, асе. іт, аЫ. і, т. 

и поэт. ТЬуЪгіз, Ьгібіз, асе. Ъгіп и Ъпт, 
т. главная рѣка сродней Италіи, итал. 
Теѵеге; какъ аттриб., ТЬуЬгісіез ишіаѳ 
(*І*); олицетв., ТЬуЪгіз, богъ Тибръ, богъ 
Тибра (і). — Отс. 1) ТХЪёгІпіз, пібіз, 
Г. аб]., ТіЪегіпібез путрЬаѳ (ф). — ТХЪё- 
гіпиз, а, ит, а<у.; зиЬзі., ТХЪёгтиз, і, 
т. а) Тибръ.—Ь) царь альбанскій, име¬ 
немъ котораго названа рѣка Тибръ. 
ТХЪёгХиз, Хі, ш. римское предъ имя. 
ТіЪиІІпз, і, т. АІЬійз, римскій всад¬ 

никъ, элегическій поэтъ. 
ТіЪйг, Ъйгіз, п. древній городъ въ Ла- 

ціи. — Отс. 1) ТіЪигз, Ьигііэ, аЫ. Ъигіе 
и Ъигіі, а^.; <=цЬзі., ТіЪигіез, иш и 
Хит, т. жителя Т. — 2) ТіЪшгШшз, а, 
ит, асу.; зиЬзі., ТіЪигіІпит, і, и. (зс. 
ргаебіит), помѣстье у Тпбура. — 3)ТІ- 
Ьигпиз, а, ит, аб^; зиЪзі. ТіЪитиз, і, 
т. житель Т., тк. основатель Т. 
ТіЬигіиз, і, т. основатель Тибура (I). 
ТігХпиз, і, т. притокъ Пада (По) въ 

цизальпійской Галліи, и. Теззіпо. 
ТИаІа, бгит, п. гора въ Кампаніи. 
ТіГегпит, і, и. I) городъ въ Умбріи, 

по сю сторону Апеннинскаго хребта, на 
Тибрѣ, я. Сіііа йі Сазіеііо. — II) городъ 
въ Самніи у рѣки и горы Тиферна. 
ТіГегпиз, і, т. гора и рѣка въ Сам¬ 

ніи, рѣка и. ВЦетпо. 
ТХ§еШиэ, Іі, т. имя двухъ музы* 

кантовъ. 
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Ті&гапосегіа, бгшп, п. городъ въ Ар¬ 
меніи. 
Ті^игші, оптъ т. гельвеяское племя 

въ нын. кантонѣ Цюрихѣ. — Ото. Ті§п- 
гіпиз, а, шп, аф., радиз, кантонъ ти- 
гуринскіи, нын. Цюрихъ. 
ТІтасиз, і, ш. I) греческій историкъ 

въ Сициліи, современникъ Агаѳокла.— 
II) пиѳагорейски! философъ, современ¬ 
никъ Платона, назвавшаго по нему одинъ 
изъ своихъ діалоговъ. 
Тітазёпёз, іа, т. риторъ временъ 

Августа. 
ТнпапіЬёз, іа, т. греческій живопи¬ 

сецъ. 
ТХтаУПЗ, і, т. рѣка въ Венеціи, н. 

Тітаѵо. 
Тітбіёбп, опііз, асе. опіа, т. коринѳ¬ 

скій полководецъ. — Отс. Тітоіёопіёиа, 
а, шп, аф., дутпазіит, общественное 
8даніе для тѣлесныхъ и т. п. упражненій, 
воздвигнутое въ честь Т. 
Тітбп, бпіз, т. имя лица; извѣстнѣе 

^другихъ Тимонъ аѳинскій, прославив¬ 
шійся ненавистью къ людямъ. 
ТітбіЬёпз, і, т. I) сынъ Конона, 

аѳинскій полководецъ. — II) музыкантъ 
изъ Милета. 
ТірЬу^ асе. рЬуп, уос. рЬу, ш. корм¬ 

чій корабля Арго (•)•). 
ТігёзХаз, ае, т. слѣпой предсказатель 

•ивскій. 
Тігійаіёз, баііз, асе. баіеш и (рѣдко) 

йаіеп, т. имя царей Арменіи. 
Тігупз, асе. гупіЬа, і. городъ въ Ар- 

голидѣ, гдѣ воспитывался Гераклъ. — 
Отс. ТігупіЪХпз, а, пт, аф.; зиЪзі., 
тиринѳянинъ, о Гераклѣ и его матери 
Алкменѣ. 
Тізсіга, см. ТЬіа(1га. 
ТЬХрЬбпё, ёз, Г. „мстящая за убій¬ 

ство", фурія (+).— Отс. ТІзХрЬбпёпз, 
а, пт, аф. (•)*). 
ТіззарЬегпёз, ае, ш. персидскій са¬ 

трапъ въ царствованіе Ксеркса П и Арта¬ 
ксеркса II. 
Тіззё, ёз, Г. городъ на о. Сициліи у 

Этны, н. ВапЛагго. — Отс. Тіззепзез, 
Хшп, ш. жители Т. 
Тііап, іапіз, асе. іапет и іапа, асе. 

ріпг. іапез и Іапаз, т. и иногда Тііа- 
ппз, і, т. титанъ, въ ріиг. Тііапез и 
Тііапі, прежніе боги, сыновья Урана и 
Геи (лат. Те11из),.въ част. Гелій, сынъ 
Гипѳріона и Ѳеи. — Отс. 1) ТПапХаспз, 
а, пт, аф., (ігасопез, происшедшіе изъ 
крови титановъ (і*). — 2) Тііапіз, пХёіз 
и пХдоз, асе. піеіа, ѵос. пі, Г. асу.; зиЪзі., 
титаиида, т.-е. а) Кирка, происшедшая 

отъ Гелія (Солнца). — Ь) Теѳія, какъ 
сестра титановъ (•(*). — 3) ТііапХпз, а, 
пт, аф.; зиЬзі., Тііапіа, ае, і. а) о 
Діанѣ. — Ь) о Латонѣ, дочери Кея. — 
с) о Киркѣ. — <І) о Пиррѣ, внукѣ 
Япета (•(*). 
ТііЬбпиз, і,ш. сынъ Лаомѳдонта, братъ 

Пріама, супругъ Авроры, отецъ Мѳмнона 
(*(*).— Отс. ТНЪбпХиз, а, шп, аф., соп- 
Зих и зиЬзі. одно ТііЬопіа, Аврора (•(•). 
ТХіХез, Хшп, т. и ТХіХепзез, Хшп, т. 

одна изъ трехъ трибъ, установленныхъ 
Ромуломъ, и названіе происшедшей от¬ 
сюда веаднической центуріи. 
ТХіХпз, а, шп, родовое имя; тк. аф. 
ТХійгХпз, Хі, т. легатъ Цезаря въ войнѣ 

съ галлами. 
ТХіпз, і, ш. сабинско-римское предъ- 

имя. 
ТХШз, і, т. сынъ Юпитера и Эла- 

ры (+). 
Тііутпз, і, т. пастухъ (•}•). 
Тіёрбіёшпз, і, т. сынъ Геракла, су¬ 

пругъ Поликсо (і*). 
Тшагбз или -из, і, т. сокр. изъ Тб- 

тагаз, і, т. гора въ Эпирѣ, у которой 
лежала Додона (•(*). 
Ттбіпз, і, т. горы въ Лидіи, съ 

источникомъ Пактола; паралл. ф. Тішб- 
Іпз (і*).— Отс. 1) Тшбііпз, а, пт, аф. 
(У). — 2) ТтбПіез, ае, асе. еп, т. тмо- 
ліѳпъ. 
Тбіёппз, і, т. рѣка въ странѣ сабин¬ 

ской, н. Тигапо (*(*). 
Тбіёішп, і. п. городъ карпѳтановъ въ 

тарраконскои Испаніи, н. ГоЫо,—Отс. 
Тбіёіаппв, а, пт, аф.; ріиг. зиЪзі., 
Тбіёіапі, бгиш, ш. жители Т. 
Тбібза, ае, ?. торговый городъ текто- 

саговъ въ нарбонской Галліи, нынѣ Той- 
Іои$е.-~Отс. 1) Тбібзаппз, а, шп, аф.; 
ріиг. зиЪзѣ., Тбібзапі, бгпт, т. жители 
Т.—2) Тбібзаз, заііз, аф., ріиг. зиЬзі;., 
Тбібзаіез, Хит, т. жители Т. — 3) Тбіб- 
зепзіз, е, аф. 
Тбшагиз, см. Тшагиа. 
Тбті, бгит, т. и Тбтіз, тХсІіз, Г. городъ 

въ нижней Мезіи у Чернаго моря, мѣсто 
ссылки Овидія; по новѣйшимъ изыска¬ 
ніямъ не при нын. Тотізчгаг, а близъ н. 
АпоЛоІЫоі на дорогѣ отъ Еюстенджѳ 
въ Силистрію. — Отс. 1) Тбшііае, агат,* 
т. жители Т. (|). — 2) Тбшііаппз, а, 
шп, асу. (і). 
Тбшугіз (тк. ТЬбтугіз, Татугіз, ТЬа- 

тугіз), із, асе. іп, Г. скиѳская царица, 
побѣдившая и обезглавившая персидскаго 
царя Бира. 



Тбріса — 804 — Тгбіиз 

Тбріса, сборникъ общихъ мѣстъ, за¬ 
главіе сочиненія Аристотеля и подража¬ 
нія ему Цицерона. 
Тбгбпё, ев, Г. городъ и гавань въ Ма¬ 

кедоніи у Эгейскаго моря, н. Тогоп. 
Тбгбпае ргбтппійгішп, мысъ у Торо- 

ны. — Отс. 1) Тбгбпаіспв, а, шп, а<у.— 
2) Тбгбпаепз, а, шп, асу. 
Тг&Ьёа, ае, ш. римскій комическій 

поетъ (ок. 620 г. Рима). 
ТгасЪаз, сЬапііз, Г. городъ въ Ита¬ 

ліи = Таггасіпа (•)*). 
ТгасЪіп, сЫпіз, асе. сЫпа, і. древній 

городъ въ ѳессалійской области Фѳіотидѣ 
у Эты, резиденція Кейка, мѣсто кончины 
Геракла, позднѣе Негасіеа (см. это П).— 
Отс. ТгасЫпІов, а, пт, ай]., Ьегоз Тг. 
или одно ТгасЪіпшз (= Кейкъ *(*); ріиг. 
зпѣзі;., ТгасЬіпІае, агат, ѣ Трахинянки, 
трагедія Софокла. 
ТгаШв, Хшп, Г. городъ въ Карій, н. 

развалины ѲЫигеЫгшаг у АШіп или 
Ійіп.—Отс. ТгаШаппз, а, шп, асу.; 
ріпг. знЪзі.. ТгаШапі, бгат, т. жи¬ 
тели Т. 
Тгарегйв, ппііз, асе. ппіет и ппіа, 

Г. городъ въ Понтѣ, синопская колонія, 
н. ТгеЫзопйе, ТагаЪозап. 
Тг&зйтёппз (Тг&айтетшз, Тг&зітё- 

пп8, Тг&з$тёппв), і, т. (съ и безъ 1а- 
сиз), Тразименскоѳ озеро въ Этруріи, и* 
Імдо йі Регидіа — Отс. Тг&зйтёппз, 
а, пт, асЦ. 
ТгёЬеШпз, а, пт, фамильное имя. 
ТгёЪІа, ае, ш. рѣка въ Цизальпійской 

Галліи, н. ТгеЪЫа. 
ТгеЪбпІпз, а, пт, родовое имя. 
ТгёЪШа, ае, Г. городъ: I) въ гемлѣ 

сабинской, съ прозвищемъ Миіизса. — 
Отс. ТгёЪйІаппз, а,пт, асу. —II) въ Кам¬ 
паніи, близъ Свессулы и Сатикулы, н. 
МаМаІош. — Отс. ТгёЪйІаппз, а, пт, 
асу.; зиѣзі;., ТгёЪйіаппт, і, п. по¬ 
мѣстье у Т. 
Тгетёгі и Тгёѵігі, бгат, т. герман¬ 

ское племя отъ Рейна до Мааса; зіп§. 
Тгбѵіг, Ігі, т. — Ихъ главный городъ — 
Ап&озіа или Соіопіа Тгѳѵѳгогит, нынѣ 
Триръ. 
Тгіѣбсез, пт, т. и Тгіѣбсі, бгпт^ т. 

галльское племя на лѣвомъ берегу Реина, 
въ нын. Эльзасѣ. 
Тгісса, ае, Г. древній городъ въ Ѳес¬ 

саліи у Пенея, н. Тгіккасіа. 
Тгісіріііппз, і, ш. прозваніе въ Лу- 

креціѳвомъ родѣ. 
Тгіпёсгіа. ае, Г. древнее названіе Си¬ 

циліи. — Отс. 1) Тгіпасгіиз, а, пт, 
тринакрійскій, сицилійскій (*(*).—2) ТгІ- 

п&егіз, егійіз, Г. асу., іегга, тк. зпЬзі 
одно Тгіпасгіз, Сицилія (*(•). 

ТгіпоЪапіез, пт, т. племя въ восточ¬ 
ной Британніи. 
Тгібс&іа, бгат, п. укрѣпленіе въ за¬ 

падной части Сициліи. — Отс. ТгІбс&П- 
ппз, а, пт, асу.; зиЪзі., іп Тгіосаііпо, 
въ области Т. 
Тгібраз, ае, т. царь ѳессалійскій, 

отецъ Эрисихѳона. — Отс. 1) Тгібрёіоз, 
Іі, т. = Эрисихѳонъ (•)*).— 2) Тгібрёіз, 
рёібіз, ?.==Местра, дочь Эрисихѳона (■}*). 
Тгірбііз, із, асе. іш, аЫ. і, Г. соб. 

„три города*, Триполь, названіе мѣст¬ 
ностей и городовъ: 1) горная страна 
въ Ѳессаліи съ тремя городами. — Отс. 
ТгХрбШаппз а&ег, трипольская область.— 
П) городъ въ Ѳессаліи, съ прозвищемъ 
Зсаеа.—ІИ) мѣстность въ Аркадіи у Те¬ 
тей, съ тремя городами. — ІУ) страна 
въ Африкѣ на Малой отмели (Сиртѣ), 
съ тремя городами, еше н. Ттіроіі; тк. 
нав. ТгірбНіЯпа ргоѵіпсіа. — У) городъ 
въ Финикіи, колонія трехъ городовъ: Ти¬ 
ра, Сидона и Арада, н. у турокъ Тгот 
роіъ, у арабовъ ТагаЪоІоз, у итальянцевъ 
Тгіооіг М Зигіа. 
ТгірШётпз, і, т. сынъ элевсинскаго 

царя Келея и Метанеиры, изобрѣтатель 
земледѣлія, судья въ подземномъ царствѣ. 
ТгКбп, бпіз, ш. I) сынъ Нептуна я 

нимфы Салаціи, божество Средиземнаго 
моря. — II) озеро и рѣка на Малой от¬ 
мели въ Африкѣ, по сказанію, колыбель 
нѣкоторыхъ боговъ, особ. Паллады (Ми¬ 
нервы).— Отс. 1) ТгіібпІ&спз, а, шп, 
тритоновъ, поэт. = палладинъ (*(•). — 
2) Тгіібпіз, пійіз и пійоз, асе. пійа, Г. 
а<у., Раііаз Тг. или одно ТгИопіз; отс. 
= палладинъ (|). — 3) Тгіібпіпз, а, шп, 
а<у., Раііаз тк. ѵіг^о Тг. и одно Тгііо- 
піа (*(*).—ІП) озеро во Ѳракіи, тк. наз. 
Тгіібпіёса раіпз. 
ТгІѵХа, ае, Г. Діана или Геката. 

Отс. Тгіѵіае Іаспѳ, озеро Діаны, въ Ла- 
ціи у Арищи, н. Імдо дл Кеші (■(*). 
Тгб&з, асііз, Г. см. Тгоз. 
Тгбез, пт, т. см. Тгоз. 
Тгоегёп, гёпіз, асе. гёпа, Г. древній 

городъ въ Арголидѣ, съ гаванью Пого¬ 
номъ, резиденція Питѳея, нынѣ развали¬ 
ны у селенія Ратаіа. — Отс. Тгоехё- 
піпз, а, шп, а<у. 
Тгб^ібй^іае, агат, • т. „пещерники*, 

жители Эѳіопіи, на западномъ берегу 
Аравійскаго залива. 
Тгбіспз, а, шп, см. Тгоз. 
ТгбШз и -пз, і, т. сынъ царя Пріама. 
Тгбіпв, Т^а еіс., см. Тгоз. 



Тготепііпа ігіЪиз — 805 — Тугоз 

Тготеп1шаМЬиз,одна изъ сельскихъ 
-трибъ Рима. 
ТгбрЬбпІиз, И, т. I) братъ Агамеда, 

съ которымъ онъ построилъ храмъ въ 
Дельфахъ. — II) пророчественное боже¬ 
ство въ пещерѣ у Лебадіи въ Беотіи.— 
Отс. ТгбрЬбпіапиз, а, шп, асу. 
Тгбз, Тгбіз, т. сынъ Эрихѳонія, 

внукъ Дардана, царь фригійскій, по 
имени котораго названа Троя; какъ 
нариц. = троянецъ, ріиг. Тгбез, ит, 
асе. аз, т. троянцы. — Отсѵ 1) Тгбіа 
или Тгоіа, ае, Г. городъ во Фригіи; тк. 
городъ, основанный въ лаврентскои об¬ 
ласти въ Италіи Энеемъ и въ Эпирѣ 
Гелеиомъ; пер., названіе состязанія 
въ верховой ѣздѣ.—2) ТгбІи8, Тгбиз и 
Тгб1сіі8, а, ит, асу.; далѣе Трбаз, абіз 
и абоз, Г. а^.; зиЪзі., троянка, тк» 
страна Троада. — 3) Тгбіапиз, а ит, 
аф.; ріиг. зиЪзі. Тгбіапі, бгит, т. 
троянцы. — 4) Тгбій^ёпа, ае, т. уро¬ 
женецъ Трои, троянецъ. 
Тго8ті8, асе. тіп, Г. городъ въ Ме- 

віи а). 
Тгйепіит, і, п. городъ въ пиценскон 

землѣ на рѣкѣ Труентѣ (н. Тгопіо), н. 
Тогге йі Ведиго. — Отс. Тгйепііпиз, а, 
ит, аф., Сазігит = Тгиепіиш. 
ТиШиз, а, ит, фамильное имя.— 

Отс. ТиШаЬиз, а, ит, аф. 
Типёз или Тупёз, ёііз, т. городъ 

въ Африкѣ (Аігіса ргоргіа), н. Типіз. 
Тигбеіапі, бгит, т. племя въ бетиче- 

ской Испаніи.—Тигбеіапіа, ае, Г. об¬ 
ласть турдетановъ. 
Тигбйіі, бгит, т. племя въ бетиче- 

скои Испаніи, къ востоку отъ турдета¬ 
новъ.— Отс. Тигбйіиз, а, ит, аф. 
Тйгіа, ае, ш. рѣка въ тарраконскои 

Испаніи, и. Сиайаіаѵіаг. — Отс. Тй- 
гіепзіз, е, аф. 
Тйгіиз, а, ит, родовое имя. — Отс. 

Тйгіапиз а, ит, аф. 
Тигпи8, і, т. рутульскіи царь, убитый 

Энеемъ. 
Тйгбпез, ит, т. н Тйгбпі, бгит, т. 

племя въ лугдуискои Галліи, въ странѣ 
нын. Тоиг8. 
Тигріііиз, а, ит, родовое имя. 
Тиггапіиз, а, ит, фамильное имя. 
Тизсі, бгит, т. жители Этруріи, іп 

Тизсоз аѣіге, въ страну этрусковъ.— 
Отс. 1) ТизсІа, ае, Г. Этрурія. — 2) Тиз- 
сиз, а, ит, тусскій, этрусскій. 
Тизсйіиіп, і, п. древній городъ (пт- 

піеіріит) въ Лаціи, н. Вгавсаіг.— Отс. 
Тизсйіапиз, а, ит, аф.; ріиг. зиѣзі., 
Тизейіапі бгит, т. жители Т. — Тиз- 

сйіапит, і, п. (зс. ргаебіит или газ), 
помѣстье у Тускула; одно изъ такихъ 
помѣстій принадлежало Цицерону, отс. 
Бізриіаііопез Тизсиіапае, Тускульскія 
бесѣды. — Отс. Тизсйіапепзіз, е, аф., 
біез, проведенные въ т. нмѣньѣ. 
Туапа, бгит, п. городъ въ Каппадо¬ 

кіи, у подошвы Тавра, родина философа 
Аполлонія, н. Кія или Кііів Вгззаг. — 
Отс. Туапёшз, а, ит, аф. (*)*). 
ТуЬа, ае, Г. городъ на границѣ Сиріи 

по сю сторону Евфрата, н. ТаіЫ. 
ТуЬгіз, із, т. см. ТіЬегіз. 
ТусЬа, ае, Г. третья часть города 

Сиракузъ съ храмомъ Тихи (Фортуны). 

Тубеиз, ёі и ёоз, асе. ёа, т. сынъ 
Ойнея, отецъ Діомеда (*)*).—Отс. Тубібёз, 
ае, т. сынъ Тидея, т.-е. Діомедъ (•(•). 

Тупбагеиз, ёі, ш. сынъ Эбала, царь 
спартанскій, супругъ Леды, отецъ Ка¬ 
стора и Поллука, Елены и Клите¬ 
мнестры.—Отс. 1) Тупбаибёз, ае, т. 
потомокъ Тиндарея, т.-е. Касторъ или 
Поллукъ, въ ріиг. Тупбагібае, Касторъ и 
Поллу къ; іЪгііззітаТупбагібагшп, о Кли¬ 
темнестрѣ (1*) — 2) Тупбагіз, гібіз и гі- 
боз, асе. гіба, Г. дочь Т., Ьасаепа, 
Елена (*(•). 

1. Тупбагіз см. Тупбагеиз. 
2. Тупбагіз, гібіз, асе. гіба, ?. городъ 

на сѣверномъ берегу Сициліи, основан¬ 
ный Діонисіемъ Старшимъ. — Отс. Туп- 
багііапиз, а, йт, аф.; ріиг. зиЬзі.Дуп- 
багііапі, бгит, т. жители Т. 

ТурЬбеиз, рЬбёоз, асе. рЬбёа, т. или 
ТурЬбп, бпіз, асе. бпа, т, гигантъ, сынъ 
Тартара и Геи. — Отс. 1) ТурЬбшз, а, 
шп,аф. (|). — 2) ТурЬбіз, рЬбібоз, і. 
аф. (1-). 
Тута и Тутаз, ае, т. рѣка въ Сарма- 

тіи, позднѣе Бапазіег, н. Днѣстръ. 
Тугіпз, ТугіпіЫиз, см. Тігупз. 
ТуггЬёпі, бгит, т. тирреныгэтруски, 

кельтское племя, переселившееся черезъ 
Альпы въ Италію (|).—Отс. 1) ТуітЬё- 
ша, ае, Г. Этрурія (|).—2) ТуггЬёпиз, 
а, ит, тирренскій, этрусскій, зиЬзі., 
ТуггЬёпиз, і, т. этрускъ (■(■). 
ТуггЫбае, агит, т. сыновья Тирра, 

пастухп царя Латина (*(•). 
Тугбз и - из, і, Г. торговый гор одъ въ Фи¬ 

никіи.—Отс. Тйгіиз а, ит, а) тирскій; 
ріиг. зиЪзі. Тугіі, бгит, т. жители Т.— 
b) такъ какъ Тиръ славится пурпуромъ= 
пурпуровый,атісіиз, ѵезііз, соіогез (ф).— 
c) такъ какъ тирійцы основали Кареа- 
генъ=карѳагенскій; ріиг. зиѣзі., Тугіі, 
бгит, т. карѳагеняне (ф). 



цьи — 806 УШш 

и. 
ЦЫі, бгпт, т. германское племя, жив¬ 

шее прежде на правомъ, позднѣе на лѣ¬ 
вомъ берегу нижняго Рейна. 
ЙсШ^бп, опіз, т. имя троянца (*(*)♦ 
ИспЫз, асе. іт, аЫ. і, і. городъ въ бе- 

тической Испаніи. 
Шепз, епііз, ш. I) небольшая рѣка 

въ Лащи, н. Щепіе. — Отс. ШепШшз, 
в, ши. аф\— И) вождь эквовъ (■)*). 
ЦИа, ае, Г. городъ въ бетической Испа¬ 

ніи, близъ Кордовы, и. Мопіешауог. 
Сііхёз, ів (и ёі), т. латинское имя 

иѳакскаго царя Одиссея, сына Лаэрта, 
супруга Пенелопы, отца Телемаха. 
Шріпз, а, родовое имя. 
СійЪгае, агат, Г. мѣстечко въ Лаціи, 

близъ Помптійскихъ болотъ, н. деревня 
СШета. —- Отс. Оійѣгаппз, а, иш, аф\, 
рориіиз, жители У. 
Йуззез, см. Щіхез. 
ІТтЪгі, бгпт, т. народъ въ Италіи 

между Бадомъ (По), Тибромъ и Адріати¬ 
ческимъ моремъ.— Отс. 1) БтЪёг, Ъга, 
Ьгпш, умбрскій; зиЪзІ., ІІтЬег, Ъгі, т. 
(зс. сапіз), умбрская (охотйичья) собака 
(*}*). — 2) БтЪгХа, ае, Г. область умбровъ. 
БпеШ, бгпт, т. см. УепеШ. 
ІУгйпІа, ае, Г. и Йг&піё, ёз, $. „небес¬ 

ная", муза астрономіи. 
БгЫ^ёппз, а, пш, ра&из, округъ (кан- 

тоцъ) въ Гельвеціи, съ главнымъ городомъ- 
Ш>а (н. ОгЬѳ). 
БгЬшпт, і, п. муниципальный городъ 

въ Умбріи, н. ЛгЪгпо. — Отс. ѴгЪшаа^. 
ііііз, абі 
БгЫпз сііѵпа, мѣстность въ Римѣ между 

Эсквилиномъ и Кипрскимъ переулкомъ. 
Бгзйо, бпіз, Г. городъ въ бетической 

Испаніи. — Отс. Ѵгвабпепвез, Ішп, пи 
жители У. 
Бзсапа, ае, і. городъ въ грѳч. Иллиріи, 

на границѣ Македоніи, ч. Ѵоесороіі. — 

Отс. Бзсапепзез, Ішп, ш. жители У. 
Бзспбата, ае, $. городъ во Ѳракіи у 

Гема, позднѣе наз. НайггапороШ. 

Бзірёіез, пт, т. и Бзіріі, бгпт, пи 
германское племя, сосѣднее съ тенктера- 
ми, по рѣкѣ Липпѣ и Рейну. 
Бейса, ае, і*. небольшой холмъ въ зе¬ 

млѣ сабинской. 
ѴіХса, ае, (. городъ въ Африкѣ (АМса. 

ргоргіа), къ сѣверу отъ Карѳагена, тир¬ 
ская колонія. — Отс. Сіісепзіз, е, аб]; 
ріпг. зиЬзі., Сіісепзез, Ішп, т. жите¬ 
ли У. 
БхеШбйппт, і, п. укрѣпленный го¬ 

родъ кадурковъ въ Аквитаніи. 
БгШа (Бгііа), ае, Т. городъ въ Афри¬ 

кѣ (А. ргоргіа), въ области Бизація, не¬ 
далеко отъ Адрумета. 

Уйс&іпз, і, т. см. УаЬаІіз. 
Ѵасса или Уа&а, ае, Г. 1) городъ въ 

Биваціи въ Африкѣ. — Ц) городъ въ Ну- 
мцдіи, къ юго-западу отъ Утики, разру¬ 
шенный римлянами, н. Ведіа (Веддіа, 
Вейда). — Отс. Уассепвез, Ішп, т. жи¬ 
тели В. 
Уассаеі, бгпт, т. племя въ тарракон- 

ской Испаніи. 
Ѵасшіа, ае, і. благодѣтельная богиня 

полей (Ѣ).— Отс. Уасішаііз, е, аб^. Ж. 
1. У аба, ае, ?• крѣпостца въ бельгій¬ 

ской Галліи, въ странѣ батавовъ, б. м. 
близъ нын. Вгиіеп, по другимъ, яын. 
IѴатеп (деревня недалеко отъ ТгеТ). 

Я. Уаба, бгпт, п. городъ въ Лигуріи* 
и. Заѵопа. 

3. Уаба Уоіаіеггапа, бгпт, п. городъ 
и гавань въ Этруріи, н. Тогге йі Ѵайю. 
Уабітбшз Іасиз, озеро въ Этруріи у 

Амеріи. 
Ѵа&а, ае, і. см. Уасса. 
УаЬаІіз (Уаііз), із, т. и Уасаіпз, 

і, т. западный рукавъ Рейна. 
Уаіепііпі, см. ѴіЪо. 
Уаіёгіпз, а, пт, родовое имя. — та. 

абі», &епз.—іаѣиіа, мѣсто на форумѣ 
близъ Гостиліевой куріи, на которомъ 
стояли мѣняльныя конторы.—Отс. Уаіё- 
гіаппз, а, шп, асу.; ріиг. зиЬзі., Ѵаіё- 
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гХапі, огиш, т. солдаты военнаго три¬ 
буна Л. Валерія Публиколы. 
УаІ^Хив, а, шп, родовое имя. 
ѴашШі, огшп, ш. племя въ сѣверной 

Терманіи во времена Тацита, позднѣе раз¬ 
росшееся и въ У ст. переселившееся въ 
Испанію и Африку. 
Уап^Хёпез, шп, асе. тк. ар, т. гер¬ 

манское племя, жившее у Рейна. 
Ѵагйаеі, огиш, т. племя въ Далмаціи. 
Ѵаг^шііедив, і? ва. Ілісіиз, римскій 

•сенаторъ и товарищъ Катилины. 
УагХа, ае, і. небольшой городъ въ 

Италіи, въ области ѳквовъ, на правомъ 
берегу Аніена, н. Ѵгсо- Таг о (*(*). 
ѴагХиз, а, ит, родовое имя. 
Уагго, бпіз, т. прозвище Теренціѳвой 

фамиліи.— Отс. Ѵаггбшапиз, а, шп, аф. 
1. Ѵагпа, і, ш. прозвище многихъ рим¬ 

скихъ фамилій. 
2. У агав, і, ш. рѣка на восточной 

границѣ нарбонской Галліи, впадающая 
въ Средиземное море, н. Таг. 
ѴаІІсапиз, а, иш, топз, соШз, Вати¬ 

канскій холмъ на западномъ берегуТибра; 
ріиг. топіез Ѵаіісапі, холмъ В. и его 
окрестности: а§ег или сатриз Ѵаіісапиз, 
область кругомъ В. холма. 
УаіІпХиз, а, иш, фамильное имя. — 

Отс. ѴаЙпХапиз, а, иш, аф.; ріиг. 
зиЬзі., УаІІпХапі, огиш, т. солдаты В. 
(Цезарева легата). 

ѴёсіІХив шопв, гора въ Лаціи, вѣро¬ 
ятно часть Алгида. 
Ѵесіа, ае, Г. островъ къ югу отъ Бри¬ 

тании я. ІѴідЫ. 
Ѵфепіо, бШ8,т. прозваніе Фабриціевъ. 
Ѵё^і, бгшп, т. дреьній городъ въ 

Этруріи, близъ нын. мѣстечка Ізоіа. —* 
Отс. 1) Уё^епа, епіів, аЫ. епіе и епіі, 
вейскій, зиЬзі. ріиг. Ѵёіепіез, иш (зіп§. 
Тёіепз, епііз), т. жители В. — 2) Ѵё- 
^піапиз, а, иш, аф.; зиЪзі., а) Ѵфеп- 
іапі, бгиш, т. жители венской обла¬ 
сти. — ѣ) Ѵёзепіапиш, і, п. венское 
вино (плохой сортъ |). 
Ѵёзбѵів, ів, т. богъ мщенія, отс. богъ 

подземнаго царства, тк. богъ отожде¬ 
ствляемый съ Аполлономъ.—(По толкова¬ 
нію: ѵе = малый) = рагѵиз Лиррііег (і). 
ѴёІаЬгиш, і, п. названіе двухъ пло¬ 

щадей въ Римѣ, на которыхъ были про¬ 
даваемы деликатесы и пребывали наемные 
повара. 
Уёіёба, ае, Г. германская дѣва, 

прорицательница, пользовавшаяся боже¬ 
скимъ почетомъ. 
ѴёІХа, ае, 1*. 1) наивысшая часть Па¬ 

латинскаго холма, гдѣ стоялъ храмъ 

Весты, Вазіііса Сопзіапііпі, храмъ Венеры 
и Рима (іетрішп игЬіз). — II) лат. назва¬ 
ніе луканійскаго города Элеи, СсюШГа 
Маге сіеііа Вгиса. — Отс. 1) УёІХепвів, е, 
ведійскій, элейскій; ріиг. зиЬзі., Ѵ61І- 
еизез, Хит, т. жители В.— 2) ѴёІІпиз, 
а, иш, аф. (•(•). 

1. ѴёІІпиз, а, иш, см. Уеііа. 
2. ѴёІІпиѳ, і, ш. озеро въ вемлѣ са¬ 

бинской, заливавшее ежегодно доликы и 
отведенное консуломъ Маніемъ Куріемь 
Дентатомъ, н. Ріе йі Імдо, тк. Вадо 
йеііе Магтоге. — Отс. УёІІпа ІгіЪиз 
или одно УёІІпа, ае, $. велинская (въ 
долинѣ Велина) триба. 
Уеііосаввсз и ѴеІХосаззі, см. Уеіо- 

саззез. 
ѴёШгае, агшп, Г. городъ вольсковъ въ 

Лаціи, римская колонія съ 260 г. отъ 
основанія Рима, н. Теіеігі. — Отс. Уё- 
Шегпиз, а, иш, аф. 
УеІІаишхШпит, і, т. городъ въ луг- 

дунской Галліи, въ странѣ сеноновъ, 
нынѣ, вѣроятно, Мопіагдіѳ, по другимъ 
Скаіеаи - Ілпйоп, Веаипе, Тгідшгев. 
Ѵеііаѵі (не Уеііаѵіі), огиш, т. 

кельтскій народъ, находившійся въ зави¬ 
симости у арверновъ. 
ѴеІІёіиз, а, иш, родовое имя; С. Ѵеі- 

іеіиз Раіегсиіиз, историкъ, современникъ 
Августа и Тиберія. 
УеПосаззев, см. Уеіосаззев. 
Ѵеіосазаез, Хит, т. и УеІХосавзез, 

Хит, т. и УеІХосазві, огиш, т. галль¬ 
ское племя на правомъ берегу Сены; 
главный его городъ Кобота^из сн.Воиеп) 
въ Нормандіи. 
Ѵёпаігит,і,п.древнійгородъ самнитянъ 

въ Кампаніи, къ востоку отъ нын. Тепа* 
/го. — Отс. Уёпа&апиз, а, ши, аф*. 
УепеШ (не ІГаеШ), огиш, ш. народъ 

кельтскаго происхожденія, принадлежа¬ 
щій къ сіѵііаіез Агетогісаѳ (нын. сѣв.- 
зап. Нормандія). 
Уёпёгёпз, а, ит, см. Уепиз. 
Ѵёпёіі, огиш, т. I) Епеѣі, позднѣе 

Непеіі, затѣмъ Ѵепеіі, первонач. ѳракій¬ 
скій народъ въ Пафлагоніи, переселив¬ 
шійся, подъ предводительствомъ Антѳ- 
нора, на сѣв.-зап. берегъ Адріатическаго 
моря.— Отс ѴёпёіХа, ае, і. область ве¬ 
нетовъ. — II) племя въ лугдупской Галліи, 
въ странѣ нын. Ѵаппез.— Отс. 1) Ѵё- 
пёііа, ае, і. страна венетовъ. — 2) Ѵёпё- 
ІХсив, а, иш, аф. 
УепІХсІХив, а, иш, родовое имя. 
Уёпиз, пегіз, і. Бенера, богиня любви 

и граціи, по обыкновенному миѳу, супруга 
Вулкана, мать Купидона, Анхиса; отс. 
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шеіоп. поэт., а) чувственная любовь, тк. 
эвфѳм., соитіе людей и животныхъ (і*).— 
Ъ) возлюбленная (•{■). — с) счастливый 
ударъ въ игрѣ въ кости, когда на верхней 
сторонѣ каждой кости было иное число.— 
ё) Венера, планета. — Отс. Ѵёпёгіиз, 
(не Ѵёпёгёиз), а, пт, 1) венеринъ, 
Ѵепегіі зегѵі, та. одно Уепегіі, служи¬ 
тели храма В. эрикской на о. Сици¬ 
ліи.— зиЪзі., а) Ѵёпёгіиз, Іі, ш. (зс. 
Іасіиз), счастливый ударъ въ игрѣ въ 
кости, когда верхняя сторона каждой 
кости показывала иное число. — Ъ) Ѵё- 
вёгіа, ае, Г. = 8ісса, въ Нумидіи.-^-2) лю¬ 
бовный, плотскій, чувственный, гез, со¬ 
житіе, соитіе, ѵоіиріаз, сотріѳхйз, атог. 
Ѵёпйзіа, ае, $. древній городъ самни- 

тянъ въ Апуліи, н. Ѵеиоза.—Отс. Ѵёпй- 
зіпиз, а, шп, асу.; ріиг. зиЬзі., Ѵёпйзіпі, 
бгат, т. жителу В. 
Ѵег&згі, бгат, ш. альпійскій народъ 

въ нарбонской Галліи, въ нын. кантонѣ 
Валлисѣ. 
ѴегсеІІае, агат, Г. городъ въ Цизаль¬ 

пійской Галліи, н. ѴегсеШ. 
Ѵегсіп&ёібгіх, гі^іэ, ш. предводитель 

галловъ въ войнѣ съ Цезаремъ. 
Ѵег&Шпз, см. Ѵіг§і1шв. 
Ѵег&Іпіпз, см. Ѵіг§ішиэ. 
Ѵег&бЪгёіиз, і, ш. вѳргобрѳтъ, высшее 

правительство у эдуѳвъ. 
Ѵегот&пёиі, см. Ѵіготапёш. 
Ѵёгбпа, ае, і. городъ въ транспадан- 

ской Галліи, н. Ѵегопа.— Отс. Ѵёгбпеп- 
зіз, е, асу.; ріиг. зиЪзі., Ѵёгбпепзез, 
Хат, т. жители В. 
Ѵеггёз, із, ш. прозвище Г. Корнелія, 

отличавшагося, въ качествѣ сицилійскаго 
пропретора, жадностью, грабительствомъ 
и другими преступленіями. — Отс. 1) Ѵег- 
гХпз, а, пт, асу.; зиЪзі., Ѵеггіа, бгат, 
п. (зс. зоИетша), празднество въ честь 
Верреса, установленное имъ самимъ. — 
2) Ѵеггіпиз, а, пт,, верресовъ; зиЪзі., 
Уеггіпае, агат, Г. (зс. асііопез), су¬ 
дебныя рѣчи Цицерона противъ В. 
Уеггбдо, §1піз, городъ вольсковъ, на 

лѣвомъ берегу Трера (н. 8ассо). 
Ѵегішшшз (Ѵогішшшз), і, богъ пре¬ 

вращенія, перемѣны и обмѣна; пѳрвонач. 
богъ временъ года, потомъ тк. купли и про¬ 
дажи; въ концѣ ѵісоз Тозсиз стояла его 
статуя, близъ которой были лавки книго¬ 
продавцевъ.—Ѵегішппіз, диоЦиоі зипі, 
паіиз іпідиіз сказано о человѣкѣ очень 
перемѣнчивомъ и непостоянномъ (*)*). 

Ѵёгйіае, агат, $. городъ герниковъ въ 
Лаціи, н. Ѵегоіі,— Отс. Ѵёгйіапиз, а, 
аш, аё}. 

Уезсіа, ае, Г. небольшой городъ въ 
Лаціи, н. 8. Адаіа йі ѲоИ, — Отс. Ѵез- 
сшиз, а, пт, аё).; ріиг. зиЪзі., Ѵезсіпі, 
бгат, т. жители В. 
Уевёгів, із, асе. іт, т. рѣка въ Кам¬ 

паніи, протекающая у подошвы Везувія. 
Ѵёвёѵив, і, т. см. Ѵезиуіиз. 
Ѵезопііо, бпіз, т. главный городъ сѳк- 

вановъ въ Галліи, н. Везащоп. 
Ѵевіа, ае, і. дочь Сатурна и Земли 

(Орз), богиня очага и огня на очагѣ, 
отс. тк. домашняго быта; въ ея храмѣ 
въ Римѣ горѣлъ священный огонь; позднѣе 
она была смѣшиваема съ другими мнеи- 
чѳскими божествами, особ, съ землею 
(Тегга=СуЪе1ѳ, КЬеа).—шеіоп., а) = 
храмъ В. (|).—Ь) очагъ, огонь (*(*).— 
Отс. Ѵезіаііз, е, аё]., засга, тк. зиЪзі* 
одно Ѵезіаііа, Іпт, п. празднество (9 
іюня) въ честь В. — въ част., ѵіг^о Ѵе¬ 
зіаііз, и зиЪзі. одно Ѵезіаііз, із, 
жрица В., весталка, которыхъ сперва 
было 4, позднѣе б; избираемыя въ дѣтствѣ 
(отъ 6—10 л.), онѣ должны были, оста¬ 
ваясь цѣломудренными дѣвами, тридцать 
лѣтъ служить Вестѣ. — Отс. Ѵезіаііз, е, 
вѳеталкинъ, отс.=цѣломудрѳнный, стыд¬ 
ливый, осиіі (!). 
Ѵезііпі, бгат, ш. племя въ Италіи у 

Адріатическаго моря. — Отс. Ѵезішоз, 
а, пт, асу. 
УёзШаз, і, т. гора въ Коттскихъ 

Альпахъ, на границѣ Лигуріи, н. Ѵіво. 
Ѵёвйѵіиз, іі, ш. паралл. ф. Ѵёзёѵиз, 

і, ш. огнедышащая гора въ Кампаніи; 
какъ прилож., Ѵезеуо ^о (|). 
Ѵеіібпез (Ѵесібпез), аш, ш. племя въ< 

Лузитаніи, въ нын. Заіатапса и Езіге- 
тсикига, 
ѴіЪо, бпіз, Г. (сполна ѴіЬо Ѵаіецііа),. 

прежде Нірро, городъ въ землѣ брут- 
тіѳвъ, н. Мопіе Веопе.— Отс. 1) ѴіЪо- 
пепзіз, е, аё].— 2) Уаіепііпі, бгат, т- 
жители В. 
Ѵіса Рбіа, ае, і. „Могущественная* 

побѣдительница", богиня побѣды (другіе 
производятъ отъ ѵіѵо и роіо). 
УІсёІІа, ае, Г. городъ въ сѣверной 

Италіи, въ Венеціи, н. Ѵгсепга. 
Уісіііпиз, і, т. „бдительный0, прозви¬ 

ще Юпитера. 
Уісіоаіі, бгат, т. вестготское племя* 

на Дунаѣ. 
Уісібг, бгіз, ш. римское прозвище. 
Ѵісібгіа, ае, & „Побѣда0, богиня,, 

изображаемая съ крыльями, лавровымъ 
вѣнкомъ и пальмовою вѣтвью въ рукѣ. 
ѴісібгШа, ае, Г. статуэтка богини 

побѣды. 
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УХеппа, ае, Г. городъ въ парбонской 
Галліи, на Ронѣ, н. Ѵіеппе.— Отс. Ѵіеп- 
пепвіз, е, асЦ.; ріиг. зиѣзі., УХеппепзез, 
Хит, т. жители В. 
УХтХпаІіз соШз, одинъ изъ сени рим¬ 

скихъ холмовъ, названный такъ по рос¬ 
шему вдѣсь раньше ивняку. 
УішіёІХсі, бгит, т. германское племя 

къ сѣверу отъ Реціи, къ югу отъ Дуная; 
главный его городъ Аидизіа Ѵіпйеіісогит 
(нын. Аугсбургъ). 
УірвапХив, Хі, т. фамильное имя. 
УігЪХив, Хі, т. прозвище Гипполита, 

разорваннаго собственными лошадьми, и 
его сына (■)•). 
Уіг&ХІХиз (тк. Ѵег&ХІХиз), Хі, т. фа¬ 

мильное имя.—Р. ѴІГ&ІІШ8 Маго, римскій 
поэтъ, авторъ Энеиды :с, родомъ изъ 
Андовъ, современникъ Августа. — Отс. 
Уіг&Шапиз, а, иш, аф. 
Уіг^ІпХа, ае, і. см. Ѵіг^іпіиа. 
Ѵіг&ІпХиз, а, иш, фамильное имя. 

Особ, извѣстна Ѵігдіпіа, которую, спа¬ 
сая отъ преслѣдованій децемвира Аппія 
Клавдія, закололъ ножомъ на рынкѣ род¬ 
ной братъ, центуріонъ Л. Виргиніи. 
УХгісібтагив п Ѵіпібтагиз, і, т. имя 

галла. Особ, извѣстны волсдь эдуѳвъ и 
вождь инсубровъ. 
УХгопшнШ ^Ѵёготашійі), огшп, т. 

племя въ бельгійской Галліи, къ востоку 
отъ атребатовъ, къ югу отъ нервіевъ 
(ото. нын. Ѵегтапсіаіз). 
ѴХіеШа, ае, Г. городъ эквовъ въ Ла- 

ціи, колонія римлянъ, н. Сіѵііеііа. 
ѴХІеШиз, а, иш, фамильное имя. — 

Отс. УХіеШапиз, а, иш, асу.; ріиг. зиЬзі., 
УХіеШапі, огшп, т. солдаты В. 
ѴХІйІагІа тіа, ае, і*. дорога въ странѣ 

арнинской. 
Ѵбсаіев, Хит, т. племя въ аквитан¬ 

ской Галліи, въ нын. Вагайоіз (Пёр. сіе 
Іа Вогйодпе). 
Уосе1Хиз,Хі,ш. топз,восточная отрасль 

Юры, н. ВбгЪегд, въ кантонѣ Бернѣ. 
Ѵбсбпіиз, а, шп, фамильное имя; тк. 

аф. 
ѴбсопіХі, огшп, т. племя въ нарбон¬ 

ской Галліи, на лѣвомъ берегу Роны, н. 
Уагвоп. 
Ѵб&’бапз, і, т. см. Ѵозс&из. 

УбШсггае, агит, Г. древній городъ 
въ Этруріи, н. Уоііегга. — Огс. Убіаіег- 
гапиз, а, ши, аф., Ѵасіа, къ волатерр- 
ской области принадлежащій портовый 
городъ, н. Тогге <іі УаЛо\ ріиг. зиЪзі., 
УбШеггапі, бгит, т. жители В. 
Уоісае, агит, т. племя въ парбонской 

Галліи, раздѣлявшееся на Ѵоісаѳ Тесіо- 
за^ез съ главнымъ городомъ Тоіоза и 
Уоісае Агесошісі съ главнымъ городомъ 
Штаизиз. 
Ѵоіо&ёвиз, і, т. и Уоіо&ёзез, із и ^ 

асе. еп, т. имя многихъ парѳекихъ ца¬ 
рей изъ дома Арсакидовъ. 
Уоівсі (Упізсі), бгит, т. племя въ 

Лаціи, въ нын. Сашрадпа сіі Вота и 
Тегга йі Ілѵого. — Отс. Ѵоівсиз, а, 
ши, аф. 
УоІвХпХі (ѴиІвХпХі), бгит, т. городъ 

въ Этруріи, н. Воізепа.— Отс. Ѵоівіпіеп- 
вів (Уиів.), е, аф., Іасиз, н. Вадо ВоѴ 
зело; ріиг. зиЬзі., УоІвіиХепзез, Хит, т. 
жители В. 
ѴоШпХив, а, ши, ігіЬиз, одна изъ рим¬ 

скихъ трибъ.— Отс, ѴоШпіепвев, Хиш, 
т. граждане этой трибы. 
УоШшша, ае, і*. богиня союза этрус¬ 

скихъ государствъ, у храма которой про¬ 
исходили собранія. 
ѴоИигпив, і, ш. см. Ѵиііигпиз. 
Убіитпіиз, а, ит, родовое имя. 
Ѵбрівсив, і, т. римское прозваніе. 
Ѵбвё^пв (*к. Ѵбва&из и Ѵб^ёвив), і, 

т. горы въ Галліи, н. Вогезы (въ Эль¬ 
засѣ), франц. Ѵоздез. 
Уиісапиз (Уоісапиз), і, т. богъ огня, 

сынъ Юпитера и Юноны, супругъ Ве¬ 
неры; какъ нариц., огонь, пламя (■)•) — 
Отс. ѴиІсапХив (УоІсапХиз), а, ит, аф., 
асіез, огонь (Ѣ). 
УиісаІХиз (ѴоІсаІІив), а, ит, фамиль¬ 

ное имя. 
УиІзХпХі, УиІвХпХепвез, см Ѵоівіпіі. 
Ѵиіійг (Ѵоіійг), ійгів, т. гора въ 

Апуліи, недалеко отъ Веиузіи, и. Ѵоі- 
іоге. 
Ѵиііигпит (Уоііитит), і, п. городъ 

въ Кампаніи на р. Волтурнѣ, колонія 
римлянъ, н. Сазіеі Ѵоііигпо. 
Упііигпиз (Ѵоііигпиз), і, т. рѣка 

въ Кампаніи, н. Ѵоііигпо. 

х. 
ХапіЫррё, ёв, і. сварливая супруга II) лакедемонянинъ, полководецъ карѳа- 

Сократа. ^ генскій въ первую пуническую войну. 
ХапШррив, і, т. I) отецъ Перикла.— ХапІЬбв и -из, і, т. I) = Зсатап- 
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<іег. — II) рѣка въ Ликіи, вытекающая 
съ Тавра, н. Еізсііеп, ЕвзепШ. — III) 
рѣчка въ Эпирѣ. 
Хепірра, огат, п. мѣстность въ Сог- 

діанѣ. 
Хёпо, бпіз, т. эпикурейскій философъ 

изъ Аѳинъ. 
Хёпёсгаіёз, із, асе. ет и еп, т. фи¬ 

лософъ изъ Халкедона, ученикъ Платона, 
ставшій, послѣ смерти Спевсиппа, во 
главѣ академіи. 

ХёпйрЬапёз, із, т. философъ изъ Ко¬ 
лофона, основатель элейской школы. 
ХёпёрЬбп, опііз, ш. ученикъ Сократа, 

аѳинянинъ. — ХёпбрЬопіёпз и -ііпз, а, 
пт, а<Ц., Негсиіез, упоминаемый у К. 
Хегхёз, із, асе. еп, т. царь персид¬ 

скій, сынъ Дарія Гистаспа и Атоссы. 
Хупіае, агат, & городъ въ Ѳессаліи, 

н. ТаиШі. 

ъ. 
2асупі1іоз я -из, і, Г. островъ на Іо¬ 

ническомъ морѣ, н. Яапіе. 
2а1епспз, і, ш. законодатель локровъ 

въ Италіи (ок. 650 г. до Р. X.). 
2ата, ае, Г. городъ въ Нумидіи, н. 

Еогиагіп. — Отс. 2атепзіз, е, а<1].; ріиг. 
зиЪзі., 2атепзез, Хит, т. жители 3. 

2апс1ё, ёз, Г. прежнее названіе Мес- 
саны (н. Мессина) на о. Сициліи. — Отс. 
1) 2апс1аепз, а, пт, а<Ц. — 2) (поэт.) 
2апс1ёХиз, а, пт, а<ц. 

2ёпо или 2ёпбп, бпіз, т. I) греческій 
философъ изъ Киттія на Кипрѣ, основа¬ 
тель стоической школы. — II) греческій 
философъ элейской школы. — III) поздн. 
греческій философъ, приверженецъ Эпи¬ 
кура, учитель Цицерона. 

2ёрЬутХит, Хі, п. крѣпостца въ Ки¬ 
ликіи. 

2ёгупНшз, і, Г. городъ во Ѳракіи, съ 
пещерою Гекаты — Отс. 2ёгуп(ЬХпз, а, 
шп, аф. 

2ё1ёз, ае, т. крылатый братъ Калаи- 
са, сынъ Борея, одинъ изъ аргонав¬ 
товъ (і*). 

2ё1Ьпз, і, ш. сынъ Юпитера, братъ 
Амфіона. 

2епхіз, хХбіз (хХдоз), асе. хіпихіт, 
т. греческій живописецъ изъ Гераклеп. 

2ХбЪёііз, т. рѣка въ сѣверной части 
Парѳіи, н. ВзсЫивЩегап. 

2бХ1пз, і, т. грамматикъ и строгій 
критикъ Гомеровыхъ произведеній; какъ 
нариц.=злобный хулитель, мелочной кри¬ 
тикъ (*[*). 

2бругаз, і, т. I) извѣстный физіо¬ 
гномъ, современникъ Сократа. — И) зна¬ 
менитый персъ, который самъ изуродо¬ 
валъ себя и т. о. помогъ Дарію овладѣть 
Бавилономъ. 

2озіёг, іёгіз, асе. іёга, т. мысъ и 
портовый городъ въ Аттикѣ, въ Сарони¬ 
ческомъ заливѣ. 

—*§“§* 


